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 :تقديم

ّ ه، وبعد: ّ ه، والصلاة والسلام على رسول الل  الحمد لل

فهذه صفحات تحوي تقميشات جمعتها مما سطره العلماء في مصنفاتهم، أردت تصفيفها وترتيبها  
يق الأزرق، اعتمدت في لتكون عونا لقارئها على ضبط وإتقان الجانب  النظري لرواية ورش من طر

يق أبي القاسم الشاطبي، كما أشير عند الاقتضاء إلى ما حرره  يرها على ما استقر عليه العمل من طر تحر
 ابن الجزري وبخاصة عند الخلاف.

كما حاولت أن أربط أحكام الرواية بالعلل والتوجيهات التي نص عليها علماء القراءات؛ لا  
إنما كان غرضي من سوقها هو  مد هذه الأحكام قوتها وصحتها من هذه التعليلات والتوجيهات؛لتست

ال كشف عن التناسب واليسر في أحكام هذه الرواية، فهي بذلك تكشف عن جانب من جوانب من 
 التفسير لقوله تعالى:"ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر".

ية، وأحيانا كما يلحظ المطالع لهذه التوجيهات   والتعليلات بأنها تكون أحيانا واضحة منسجمة قو
أخرى يعتريها بعض التكلف لما فيها من بعد وغرابة، ولعل موضوع التعليل للقراءات يكون مجالا خصبا 

 لدراسات جادة، وأبحاث عميقة تميز ما يصح من ذلك مما لا يصح.
ّ ه  ي من هذهوبعد هذا فلا أدّعي أنني جئت بالجديد؛ فحظّ   الصفحات الترتيب والتنظيم، والل

بنا وقفا على حبه و طاعته، وأن يغدق علينا من بركات القرآن جوارحنا وقفا على أسأل أن يجعل قلو
ّ ه رب  ّ ه وحده، وآخر الدعاء أن الحمد لل ال كريم: قراءة وفهما وعملا، وأن يجعلنا في ذلك مخلصين لل

 العالمين.
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 .  (1) ترجمة القارئ نافع بن أبي نُعَيْم المدني
 

 :أولاً: اسمه ونسبته وكنيته
يم أو أبو عبدالله، المقرئ المدني، أصله  نافع بن عبدالرحمن بن أبي نُعَيْم، الليثي بالولاء، أبو رُو

َّّه اشتُهر في المدينة المنورة َّّ أن   .من أصبهان، إلا
 :ثانياً: صفاته

م، كان أسود  َّّ حالكاً، صبيح الوجه، طيب الأخلاق، فيه دعابة، تُشم منه رائحة المسك إذا تكل
َّّب كلما قعدَت تُْقريء؟ قال: ما أمّسُّ طيبًا، ول كني رأيُت  يم: أتتطي فقيل له: يا أبا عبدالله أو يا أبا رُو

شَّمُّ من ف ِيِّ 
َ
، فمن ذلك الوقت أ ّ ه عليه وسلم وهو يقرأ في ف ِّيِ َ  النبيَّّ صلى الل    (2)هذه الرائحة

 :وهذا ما أشار إليه الشاطبيُّّ في منظومته، فقال
يمُ السرِّ في الّطِيب نافعٌ  ا ال كر   فأمَّّ
 (3) فَذَاكَ الذي اختارَ المدينةَ منزلا

وقيل لنافع: ما أصبَح وجهََك، وأحسَن خلقََك؟! قال: فكيف لا أكون كذلك وقد صافحني 
ّ ه عليه  ّ ه صلى الل  . (4)وسلم، وعليه قرأُت القرآن، يعني: في النومرسوُل الل

اس قراءة، وكان زاهداً جواداً،  َّّ اس خُلقاً، ومن أحسن الن َّّ قال قالون: كان نافع من أطهر الن
ّ ه عليه وسلم ستين سنة بيِّ صلى الل َّّ َّّى في مسجد الن  . (5)صل

ا في الإقراء فكان يبدأ من سبق ولا ينظر إلى حاله، وكان يُقرئ  اس بالقراءات كلها وأمَّّ َّّ  (6)الن
ّ ه العظيم، أأحرم  (7):، وقد قال له أبو دِحية اس بجميع القراءات؟ فقال: سبحان الل َّّ يا أبا رويم، أتقرئ الن

 (8).من نفسي ثواب القرآن، أنا أقرئ الناس بجميع القراءات حتى إذا جاء من يطلب حرفي أقرأته به

                                                           
؛ معرفة 281/ 29؛ وتهذيب ال كمال للمزي 447/ 2؛ وجمال القراء 456/ 8؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 53/ 1السبعة لابن مجاهد  - (1)

 .5/ 8؛ الأعلام للزركلي 368/ 5؛ وفيات الأعيان 333 330/ 2؛ غاية النهاية 107/ 1القراء الكبار
قيل: إن نافعاً لقبه بالورشان؛ لأنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه، فكان نافع يقول:  - (2)

هات يا ورشان، واقرأ يا ورشان، وأين الورشان؟ ثم خفف فقيل: ورش، والورشان: طائر معروف، وقيل إن الورش: شيء يصنع من اللبن، 
 .502/ 1؛ وغاية النهاية 295/ 9اضه، ولزمه ذلك حتى صار لا يعرف إلا به.. انظر: سير أعلام النبلاء لُقِب به لبي

 .25منظومة حرز الأماني، البيت رقم:  - (3)
 .332/ 2غاية النهاية  - (4)
 .333/ 2المصدر السابق  - (5)
 .447/ 2جمال القراء  - (6)
يونس بن  - (7) معلى بن دحية بن قيس المصري، أبو دحية: راو مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن نافع بن أبي نعيم، وروى عنه هشام بن عمار و

 .304/ 2؛ غاية النهاية 160/ 1عبدالأعلى وآخرون. معرفة القراء 
 .304/ 2؛ غاية النهاية 447/ 2جمال القراء  - (8)
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الحَْدر، فقال نافع: وما الحدر؟ ما أعرفها، أْسمِعْنَا، قال: فقرأ خذ عليَّّ  :وقد جاءه رجل فقال له
دَاً، ولا نَْقصُرَ  فَاً، ولا ُنخَّفَِف مُشَّدَّ َ مُخَّفَّ َّّ نُْسقَِط الإعراب، ولا نُشَّدِد الرجل، فقال نافع: حَْدرُنَا ألا

ِ أصحاب رسول َمُّدَّ مَْقُصورَاً، قِراءتُنَا قِرَاءة أكابِر ّ ه عليه وسلم، سَْهٌل جَْزل، لا  ممدُودَاً، ولا ن ّ ه صلى الل الل
يل الشعراء  نمَْضُغ ولا نَلُوك، نُسَهُِّل ولا نُشَّدِدُ، نَْقرَأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتَفُت إلى أقاو
وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر...، قراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه 

أي َّّ  .(1)الر
 ً  :: مكانته وعلمهثالثا

ياسة القراءة  اء السبعة المشهورين، اشتهر في المدينة، وانتهت إليه ر َّّ هو أحد الأعلام، وأحد القر
 ً اس نيفًا وسبعين َسنَة َّّ  .فيها، وأقرأ الن

ة، قيل له: (2)قال مالك بن أنس َّّ ة: قراءة أهل المدينة ُسن اس في القراءة، وقال مَّرَّ َّّ : نافع إمام الن
 (3).نافع؟ قال: نعمقراءة 

سألت أبي: أّيُّ القراءة أحّبُّ إليك؟ قال: قراءة أهل  (4):وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل
 (5).المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم

اد (6):وقال الأصمعي َّّ اء الفقهاء العب َّّ  .(7)كنت أجالس نافع بن أبي نُعَيْم وكان من القُر
َ الليُث بن سعد   المدينة المنورة سنة عشر )بعد المئة( من الهجرة وجد نافعًا إمام  (8)ولما قَدِم

 (9).الناس في القراءة لا ينازع
                                                           

 .530/ 2جمال القراء  - (1)
ه (: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه  179 -93مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبدالله )- (2)

َّّف الموطأ، وله رسالة في الوعظ، وكتاب  في ينسب المذهب المال كي، سأله أبو جعفر المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به، فصن
ية، وكتاب في تفسير غريب القرآن. وفيات الأعيان   .257/ 5؛ الأعلام للزركلي 135/ 4المسائل، ورسالة في الرد على القدر

 
 .108/ 1معرفة القراء الكبار - (3)
ّ ه بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبدالرحمن، الشيباني البغدادي ) - (4) ً من 290 213عبد الل ه (:حافظ للحديث، نقل والده الإمام كثيرا

قَه الأئمة وأثنوا عليه، قال أبو بكر الخلال: كان عبدالله رجلاً صالحاً صادق اللهجة كثير الحياء، وقال ابن أبي حا َّّ كتب تم الرازي: أقواله، وقد وث
والتعديل  إليَّّ بمسائل أبيه وبعلل الحديث، وكان صدوقًا ثقة، له: كتاب الزوائد على كتاب الزهد لأبيه، وزوائد المسند، ومسند أهل البيت. الجرح

 .65/ 4؛ الأعلام 124/ 5؛ تهذيب التهذيب 7/ 5
 .108/ 1معرفة القراء الكبار- (5)
ه (: إمام من أئمة العلم باللغة والنحو والأدب  216 -122عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي البصري ) - (6)

خلق والشعر وأيام العرب، كان الرشيد يسميه: " شيطان الشعر "، أخذ القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وسمع من كبار العلماء، له كتب منها: 
 .162/ 4؛ الأعلام170/ 3ن، والمترادف. وفيات الأعيان الإنسا

 .283/ 29تهذيب ال كمال  - (7)
ية في عصره،  175 -94الليث بن سعد عبدالرحمن، الفهمي ولاء، أبو الحارث ) - (8) ه (: الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصر

/ 8نبلاء أعلم الناس بالحديث والفقه، وكان من ال كرماء الأجواد، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. سير أعلام ال
 .248/ 5؛ الأعلام للزركلي162 136

 .(. قال الذهبي: المحفوظ عن الليث أنه قال: سنة ثلاث عشر) أي بعد المئة107/ 1معرفة القراء الكبار - (9)
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ّ ه عليه وسلم  (1)قال ابن مجاهد ّ ه صلى الل كان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الل
بِعاً لآثار الأئمة الماضين ببلده َّّ  .(2)نافع، وكان عالماً بوجوه القراءات، مُت

 :رابعاً: شيوخه في القراءة
قرأ على عبدالرحمن قرأ نافع على طائفة من تابعي أهل المدينة، ورُوي أنه قرأ على سبعين تابعياً؛ ف

بن هرمز الأعرج، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نَِصاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب، 
بير، وأبي الزِّناد، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي  ونافع مولى ابن عمر، وعامر بن عبد ّ ه بن الز الل

 .همبكر، ومحمد بن شهاب الزهري، وصالح بن خوات، وغير
وَل (3):قال ابن الجزري   (4).وقد تواتر عندنا أنه قرأ على الخمسة الأُّ

قراءة من تُْقرِىء؟ قلت: قراءة  (6):قال لي هارون بن المسيب :(5)قال عبيد بن ميمون التبان
ّ ه عنه،  نافع، قال: فعلى من قرأ نافع؟ قال: على الأعرج، وقال الأعرج: قرأت على أبي هريرة رضي الل

ّ ه عليه وسلم القرآنَ وقال  ّ ه صلى الل بيّ: عَرََض عليَّّ رسوُل الل بيِّ بن كعب، وقال أُّ أبو هريرة: قرأت على أُّ
يُل أن أعرض عليك القرآن  .(7)وقال: أمرني جبر

ّ ه تعالى  قال ابن مجاهد: وكان عبدالرحمن )الأعرج( قد قرأ على أبي هريرة وابن عباس رضي الل
 (8).عنهما

 :عنه خامساً: رواة القراءة
يلًا، فقرأ عليه من القدماء: مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر،  اَس دهرًا طو َّّ أقرأ نافع الن
وعيسى بن وَْردَان الحذاء، وسليمان بن مسلم بن جماز، وهؤلاء من أقرانه، كما قرأ عليه إسحاق المسيبي، 

                                                           
حوي، شيخ المقرئين في زمانه،  324 -245أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي، أبو بكر بن مجاهد ) - (1) َّّ ُحّدِث، الن ه (: المُقرئ، الم

ع السبعة، قرأ عليه خلق كثير، قال ابن الجزري: ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه، وقال عنه أبو عمرو َّّ ل من سب اني: الد وأّوَّ
، وكان حسن الأدب، رقيق الخلق، فطنًا جوادًا، من «فاق ابن مجاهد سائر نظائره، مع اتساع علمه وبراعة فهمه، وصدق لجته، وظهور نسكه»

 .261/ 1؛ الأعلام للزركلي 139/ 1؛ غاية النهاية 272/ 15كتبه: السبعة في القراءات. سير أعلام النبلاء 
 .331/ 2ة ؛ غاية النهاي54السبعة ص - (2)
ه (: شيخ الاقراء في زمانه، من  833 -751محمد بن محمد، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي الشافعي، الشهير بابن الجزري ) - (3)

يرة ابن  حفاظ الحديث، ولد ونشأ في دمشق، ثم رحل إلى مصر، ودخل بلاد الروم، ورحل إلى شيراز فولي قضاءها ومات فيها، نسبته إلى جز
، من كتبه: النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء، ومنجد المقرئين، ونظم الدرة المضية، ونظم طيبة النشر عمر قرب الموصل

 .45/ 7؛ الأعلام للزركلي 257/ 2في القراءات العشر. البدر الطالع
 .330/ 2غاية النهاية  - (4)
يْمِّي المدني، أبو عباد )ت - (5) َّّ ه (: مقرئ، رَوَى عَن: محمد بن جعفر بن َأبي كثير، ومحمد بن هلال المدني، 204عُبَيد بن ميمون القرشي الت

ان في كتاب "الثقات". تهذيب ال كمال  َّّ  .335/ 17؛ تاريخ الإسلام 237/ 19ونافع بن عبدالرحمن بن َأبي نعيم، وذكره ابُن ِحب
 .وكان والياً على المدينة - (6)
 .110/ 1؛ معرفة القراء الكبار 55السبعة ص  - (7)
 .54السبعة في القراءات ص - (8)
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براهيم بن سعد، وقالون، وورش، وإسماعيل بن أبي أ يعقوب بن إ ويس، وهو آخر من قرأ والواقدي، و
 (1).عليه موتًا، والأصمعي، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهم كثير

 :سادساً: منزلته في الرواية والحديث
 َّّ اه إلى علم رواية الحديث، إلا لم يقتصر نشاط نافع بن أبي نعيم على إقراء القرآن فحسب، بل تعّدَّ

َّّه كان قليل الرواية  .أن
بير، ربيعة بن أبي عبد :فروى عن الرحمن، وزيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وعامر بن عبدالله بن الز

وأبي الزناد عبدالله بن ذكوان، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج، ومحمد بن عمران الطلحي، ومحمد بن يحيى بن حبان، ونافع مولى ابن عمر، ويزيد بن 

 .أبي جعفر يزيد بن القعقاع، والليث بن سعد، وآخرينرومان، و
  

ّ ه  وروى عنه: إسحاق بن محمد المسيبي، وإسماعيل بن جعفر، وخالد بن مخلد القطواني، وعبد الل
بن مسلمة القعنبي، وعبد الملك بن قريب الأصمعي، وعبيد بن ميمون المدني، وأبو عمرو عثمان بن سعيد 

 .بن مينا المقرئ قالون، ومحمد بن عمر الواقدي، وغيرهمالمقرئ المعروف بورش، وعيسى 
ً وإتقاناً، فلذلك اختلف فيه  ولم يكن شأنه في علم الرواية كما هو في الإقراء والقراءة، ضبطا
ه يبقى مقبول الرواية مع هذا الاختلاف، ولم ُيخْرِج له  َّّ َّّ أن نَهُ، إلا َّّقه ومنهم من وهَّّ اس، فمنهم من وث َّّ الن

هبيُّّ أصحاب ال ك  .تب الستة شيئاً، كما قال الذَّّ
نه أحمد بن حنبل َّّ  .وقد وثقه يحيى بن معين، ولي

 .ورُوي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشيء
سائي: ليس به بأس َّّ  .وقال الن

ا أبو حاتم فقال: صدوق صالح الحديث  .أمَّّ
ان والعِجْلي في  َّّ  .الثِّقَاتوذكره ابن حب

َّّه لا بأس به  .(2)وقال ابُن عَدِي: لم أر له شيئًا منكرًا، وأرجو أن
 :سابعاً: وفاته

                                                           
 .331/ 2؛ غاية النهاية 109/ 1معرفة القراء الكبار - (1)
وما بعدها؛ معرفة القراء  281/ 29؛ تهذيب ال كمال 310/ 2؛ الثقات للعجلي 532/ 7؛ الثقات لابن حبان 456/ 8الجرح والتعديل  - (2)

 .333/ 2؛ غاية النهاية 110/ 1الكبار
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رَة سنة ) ه (، ولما حضرته الوفاةُ قال له 170ه ( أو )169توفي نافع بن أبي نعيم في المدينة المنوَّّ
ْصلُِحوا ذَاَت بَيْنِكُمْ  ﴿ :أبناؤه: أوصنا، قال

َ
َ وَأ ه َّّ َّّقُوا الل ْ مُؤْمِنِينَ  فَات ُ ِإْن ُكنْتُم َ وَرَُسولَه ه َّّ طِيعُوا الل

َ
﴾  وَأ

ّ ه تعالى(1)1الأنفال: ]  .، رحمه الل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .333/ 2؛ غاية النهاية 111/ 1معرفة القراء الكبار - (1)
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 ه   110-197. (1)ترجمة الراوي ورش )عثمان بن سعيد(
 

 :أولاً: اسمه ونسبته وكنيته ولقبه ومولده
سعيد بن عدي بن غزوان، أبو سعيد، عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو، وقيل: عثمان بن 

بير، أصله من القيروان، ولد  أو أبو عمرو، أو أبو القاسم، القرشي مولاهم، القبطي المصري، مولى آل الز
، وذلك لشدة بياضه، وكان يقول: نافع " (2)ه (، لقبه شيخه نافع ب  " ورش 110في مصر سنة )

اني به، ولا يكره أن يسميه أحد به َّّ  .أستاذي سم
 :ثانياً: صفاته

َبْعَةً سمينًا، قصير الثياب، حسن الصوت في القرآن، وكان (3)كان ورش أبيَض أشقر أزرق ، ر
اس ّوَّ َّّ ل أمره يعمل رواًسا، فلذلك يُقَال له: الر  .في أّوَّ

 :ثالثاً: مكانته وعلمه
اء السبعةالقُ  أحد رواة َّّ ُحَّقِقِين، وإمام أهل الأداء المرتِّلِين، انتهت إليه رئاسة الإقراء ر اء الم َّّ ، وشيخ القُر

يقال: إنه  د ختمات على نافع، و ية في زمانه، وكان ثقة حجة في القرآن، ماهرًا بالعربية، جوَّّ بالدِّيار المصر
 .(4)تلا على نافع أربع ختمات في شهر واحد

، ويشّدِدُ، ويبيِّن (5) :د الأعلىقال يونس بن عب كان جيد القراءة، حسن الصوت، إذا قرأ يهمز، ويمّدُّ
 ُ ُّّه سامعُه  (6).الإعراب، لا يمل
 :رابعاً: شيوخه في القراءة

رحل ورش من مصر إلى المدينة ليأخذ القراءة عن شيخه نافع، فعرض عليه القرآن، وقرأ عليه 
ً ه (، وله 155ختمات عدة في حدود سنة )  .اختيار خالف فيه شيخه نافعا

                                                           
؛ الأعلام 503- 502/ 1؛ غاية النهاية 296-295/ 9؛ سير أعلام النبلاء 155 -152/ 1؛ معرفة القراء الكبار 153/ 6الجرح والتعديل  - (1)

 .205/ 4للزركلي 
نافع يقول:  قيل: إن نافعاً لقبه بالورشان؛ لأنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه، فكان - (2)

هات يا ورشان، واقرأ يا ورشان، وأين الورشان؟ ثم خفف فقيل: ورش، والورشان: طائر معروف، وقيل إن الورش: شيء يصنع من اللبن، 
 .502/ 1؛ وغاية النهاية 295/ 9لُقِب به لبياضه، ولزمه ذلك حتى صار لا يعرف إلا به.. انظر: سير أعلام النبلاء 

 .نأي: لون العيني - (3)
 .113/ 1؛ النشر في القراءات العشر 296/ 9انظر: سير أعلام النبلاء  - (4)
ه (: مقرئ، فقيه، محدث، ثقة، شيخ من شيوخ  264 -170يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة، أبو موسى الصدفي المصري ) - (5)

ياسة العلم بمصر، صحب الشافعي وأخذ عنه، قال الشافعي: ما رأيت بمصر أحدًا أعقل من يونس.  الإسلام، من العقلاء النبلاء، انتهت إليه ر
 .261/ 8؛ الأعلام للزركلي403/ 2؛ الكاشف 189/ 1معرفة القراء 

 .296/ 9سير أعلام النبلاء  - (6)

http://www.alukah.net/sharia/0/39169/
http://www.alukah.net/sharia/0/39169/
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َّّه قال: خرجت من مصر لأقرأ على  (1):قال محمد بن سلمة العثماني حدثني أبي عن ورش أن
ما  َّّ ا وصلُت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تُطَاق القراءةُ عليه من كثرتهم، وإن َّّ نافع، فلم

اس عند نافع، فقال لي: كبير  يُْقرِئ ثلاثين، فجلست خلف الحلقة، وقلُت لإنسان َّّ من أكبر الن
يين، فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله، وجئنا إلى منزله، فخرج شيخ، فقلُت: أنا  الجعفر
اس له، وأنا أريد أن  َّّ َّّك من أصدق الن خْبِرُت أن من مصر، جئُت لأقرأ على نافع، فلم أصل إليه، وأُّ

َ إليه، فقال: نعم وكرامة، وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع، وكان لنافع كنيتان أبو  تكون الوسيلة
: هذا وسيلتي إليك، جاء من مصر، ليس  رويم وأبو عبدالله، فبأّيِهما نُودَِي أجاب، فقال له الجعفرّيُّ

ة، فقال: ترى ما ألقَى من أبناء المهاجرين والأنص مَا جاء للقراءة خاّصَّ َّّ ، إن ار، معه تجارة ولا جاء لحّجٍ
ا  َّّ فقال صديقه: تحتال له، فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم، فبّتُّ في المسجد، فلم
ّ ه، قال: أنَت أولى بالقراءة،  أن كان الفجر جاء نافع، فقال: ما فعل الغريب؟ فقلُت: ها أنا رحمك الل

اداً به، فاستفتحُت فملأ صوتي ّ ه عليه  قال: وكنُت مع ذلك حسَن الصوت مَّدَّ ّ ه صلى الل مسجدَ رسول الل
، فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم   -وسلم، فقرأُت ثلاثين آية، فأشار بيده أِن اسكت، فسكّتُّ

ّ ه  ك الل نحن معك، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلُت له عشراً واقتصرُ على  -أعّزَّ
فقام فتى آخر: فقال كقول صاحبه، فقرأُت عشرًا عشرين، فقال: نعم وكرامة، فقرأُت عشرًا، 

، حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة، فقال لي: اقرأ، فأقرأني خمسين آية، فما زلُت أقرأ عليه  وقعدّتُّ
 (2).خمسين في خمسين حتى قرأُت عليه ختمات، قبل أن أخرج من المدينة

بون لي أسباقهم، حتى كنُت وروى يونُس بن عبد الأعلى عن شيخه ورش أنه قال: كانوا يه
أقرأ عليه كّلَّ يوم سبعاً، وختمت في سبعة أيام، فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه أربع ختمات في 

 (3).شهر وخرجت
 .وهذه الرواية تدّلُّ على أن ورشاً مكث عند نافع مدة شهر، أخذ فيه القراءة عنه

 :خامساً: رواة القراءة عنه
يوسف  :منهمقرأ ورش القرآن على عدد كبير،  أحمد بن صالح الحافظ، وداود بن أبي طيبة، و

يونس بن عبد الأعلى، وعامر بن سعيد  الأزرق أبو يعقوب، وعبد الصمد بن عبدالرحمن بن القاسم، و
يونس بن عبد الأعلى، وآخرون يد المكي، و ّ ه بن يز  .أبو الأشعث الجرشي، ومحمد بن عبد الل

 :سادساً: منزلته في الرواية والحديث 
                                                           

 .147/ 2محمد بن سلمة العثماني: مقرئ، قرأ على يونس بن عبد الأعلى، وقرأ عليه غزوان بن القاسم، ويحيى مطير. غاية النهاية  - (1)
 .155 - 154/ 1معرفة القراء الكبار - (2)
 .503/ 1غاية النهاية  - (3)
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  (1)قال الذهبي: وأما الحديث، فما رأينا له شيئًا
 :سابعاً: وفاته

مقبرة القرافة الصغرى، رحمه به (، عن سبع وثمانين سنة، ودفن 197توفي ورش بمصر سنة )
ّ ه تعالى  .الل

 ترجمة أبي يعقوب الأزرق

 : اسمه ونسبه
 بالأزرق . هو يوسف بن عمر بن عمر بن يسار أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف

 : شيوخه
َّّفهُ في القرآءة والإقراء بمصرأخذ القراءة عرضا وسماعا عن ورش وهو الذي خ ، وعرض على سقلاب ل

 ومعلى بن دحية .
 الرواة عنه :

ّ ه النحاس، ومحمد بن سعيد الأنماطي، وأبو بكر عبد  روى القراءة عنه عرضا إسماعيل بن عبد الل
ّ ه بن مالك بن سيف وهو آخرهم موت اس بن سهل.الل  ا، وموَّّ

يقه :  طر
يلة وأتقن عنه الأداء وجلس للإقراء،  كان ثقة محققا ذا ضبط وإتقان، لزم ورشا مدة طو

أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا  أبو الفضل الخزاعي: قال  
 يعرفون غيرها،

ة من حدر وتحقيق، فأما قال الأزرق: كنت نازلا مع رش في الدار فقرأت عليه عشرين ختم  
ّ ه، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا  التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الل

ية يقه تنفرد بتغليظ اللامات وترقيق الراءات وإطالة المدود والإمالة . ،رابطت معه بالإسكندر  وطر
  : وفاته

ّ ه عنه في حدود سنة  ه  . 240 توفي رضي الل
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 لمغرب العربي دخول قراءة الإمام نافع إلى ا

لقد كانت الرحلة من المغرب العربي إلى المدينة المنورة في أثناء النصف الأخير من المائة الثانية  
ية نافع بن أبي نُعيم ومالك بن  وذلك لأخذ القراءة والمذهب المال كي معا عن إمامَْي دار الهجرة النبو

منهما حلقة للتعليم والرواية في رحاب المسجد النبوي بالمدينة، مما كان يتيح أنس، وقد كانت لكل 
لصاحب الرحلة أن يأخذ عن هذين الإمامين معا في وقت واحد، وأن يعود إلى بلاده بعد ذلك يحمل 
في صدره هذا الرصيد الفريد الذي ينافس به أهل جيله، ويتجلى في الجمع بين رواية القراءة المدينة عن 

 مام أهل المدينة فيه مالك بن أنس.مامها نافع بن أبي نعيم، والفقه المدني المال كي عن إإ

ولأهل  -تونس والجزائر والمغرب الأقصى-ومن هنا كان لأهل المغرب بأقطاره الثلاثة  
الأندلس تبعا لذلك، هذا الاستقلال الذي عرفوه وتمسكوا بعروته منذ الصدر الأول، ويتمثل في 

القراءة بالرواية عن نافع المدني، وفي الفقه بالرواية عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخذهم في 
 .وصاحب "الموطأ" وتمسكهم بذلك أزيد من عشرة قرون

يقية والقيروان   كما دخلت الرواية والأندلس وهكذا دخلت الرواية عن نافع في حياته إلى إفر
 .ضا في وقت واحدعن مالك في الموطإ وفقه المذهب في حياته أي

وأقدم من جمع بين الرواية عن هذين الإمامين ودخل بها هو الإمام أبو محمد الغازي بن قيس  
فقد رحل من قرطبة بعد منتصف القرن الثاني في إمارة عبد الرحمن الداخل  ؛ه (199القرطبي )ت

يها على نافع ومالك الأموي أمير قرطبة والأندلس المعروف بصقر قريش، فأقام بالمدينة مدة قرأ ف
وروى عنه الموطأ، وهو أول من دخل بالقراءة المدنية والمذهب المال كي ورواية الموطإ إلى المغرب، كما 
أنه عرض مصحفه على مصحف نافع وأهل المدينة ثلاث عشرة أو أربع عشرة مرة كما ذكر ذلك أبو 

يل في رسم المصاحف وهو مطب وع، وذكره ابن الجزري في ترجمته داود سليمان بن نجاح في كتاب التنز
 . 1في حرف الغين أول المجلد الثاني من غاية النهاية في طبقات القراء

ثم دخلت الرواية عن ورش إلى البلاد الأندلسية بعد انتقال مركز الثقل فيها إلى مصر بعد موت  
ورش في م فظهرت مدرسة 795-ه 179م وموت الإمام مالك سنة 786-ه 169الإمام نافع سنة 

ه ( في فقه المذهب ورواية المدونة 191الرواية في مصر، ومدرسة عبد الرحمن بن القاسم العتقي )ت
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في مصر أيضا، فكانت الرحلة إلى هذه البلاد لرواية القراءة والفقه، فكان ممن رحل من الأندلس في 
ّ ه القرطبي فقرأ على ورش كما ذكره ابن الجزري في ترجمته في حرف  حياة هذين الإمامين محمد بن عبد الل

 . 1مالميم من المجلد الثاني من غاية النهاية ورجع إلى قرطبة فاشتغل بالتعلي

ّ ه محمد بن   وتواصلت الرحلة لهذا الغرض فدخلت رواية ورش بصورة أقوى على يد أبي عبد الل
أبي ه ( الذي رحل من قرطبة فدخل مصر، وقرأ برواية ورش على صاحبه 276وضاح القرطبي )ت

ه ( وهو ولد ابن القاسم صاحب رواية 234الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي )ت
 .المدونة التي تنسب في التدوين للفقيه القيرواني سحنون بن سعيد آنف الذكر

في قال الإمام أبو عمرو الداني كما نقله ابن الجزري في حرف الميم من المجلد الثاني في غاية النهاية  
ومن وقته اعتمد أهل الأندلس على رواية ورش، وصارت عندهم مدونة، وكانوا ":رسم محمد بن وضاح

 2"قبل ذلك معتمدين على رواية الغازي بن قيس عن نافع

ثم تتابعت الرحلات العلمية من المغرب والأندلس إلى منتصف القرن الثالث الهجري حيث  
ّ ه محمد بن عمر بن خيرون )ترحل من ألبيرة بالأندلس الإمام الجليل  ه (، فدخل 306أبو عبد الل

مصر، وقرأ على مشاهير رجال مدرسة ورش، ثم رجع فتعلق به أهل القيروان للإقامة عندهم، فتصدر 
هنالك للإقراء ورحل إليه الناس، وانتشرت على يديه وأيدي طلبته رواية ورش من أشهر طرقها، وهي 

يق أبي يعقوب يوسف الأزرق أكبر أصحاب ورش وأوثقهم وأطولهم عمرا في صحبته، فازدهرت  طر
يق ودخلت المغرب والأندلس، وصار الاعتماد عليها في التعليم والتأديب في  الرواية من هذه الطر
الكتاتيب، وتدخلت الدولة في الأندلس لترسيمها في القراءة، وترسيم رواية ابن القاسم في المذهب، فكان 

 .ما والتحامهما طوال مسيرتهما التاريخية إلى يومنا هذاذلك مما زاد في انتشاره

يق أبي يعقوب يوسف الأزرق هي التي يتلقى بها المغاربة القرآن ال كريم،   فرواية ورش من طر
يعتمدونها في التكتيب والتعليم، وهي التي اعتمدها المؤلفون المغاربة منذ القديم، كالداني في التيسير،  و

 .اني )الشاطبية( وابن برّي في أرجوزة "الدرر اللوامع" وغيرهموالشاطبي في حرز الأم

                                                           
 (.3197رقم الترجمة  189/2)الغاية:  - 1
 (.275/2)غاية النهاية:  - 2
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وأما على مستوى "العشر الصغير" أي الطرق الأخرى عن نافع، فالمغاربة يزيدون في رواية  
يق أبي بكر  يق أبي الأزهر عبد الصمد العُتقي، وطر يقين آخرين، وهما طر يق الأزرق طر ورش على طر

 .يمحمد بن عبد الرحيم الأصبهان

 القراءات السائدة قبل قراءة الإمام نافع في المغرب العربي.

كان المغرب يرتبط بتأثير قوي مع بيئات إسلامية مختلفة في المجال العلمي والثقافي بصورة عامة،  
فقبل أن يستقر المغاربة على قراءة نافع برواية ورش عرفوا قراءات قرآنية متعددة، حيث تأثروا بداية 

عامر الشامي، التي كان يقرأ بها أهل الشام، وذلك بفعل التأثير الشامي في الأندلس، وانتقال بقراءة ابن 
 . هذا التأثير إلى المغرب

واستمر المغاربة والأندلسيون يقرأون القرآن ال كريم برواية هشام عن ابن عامر ما يزيد على القرن،  
يق أبي يعقوب الأزرق إلا بعد  ثم تحولوا مدة إلى قراءة حمزة، ولم يتحولوا إلى رواية ورش عن نافع بطر

أن استقرت هذه الرواية بمصر والقيروان وانتشرت بعد ذلك في ربوع الغرب الإسلامي كله. ورغم أن 
 . هذه الرواية صعبة الأداء فقد أتقنها المغاربة وحافظوا عليها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا

 (1) لماذا اختار المغاربة رواية ورش؟
  

جيل، إذ كان ا النقل في بلاد المغرب جيلا بعد تعد رواية ورش إحدى الروايات التي تواتر به
لرواية ورش عند المغاربة مكانة و شأن لم تقو على مزاحمتها فيه أّي قراءة أخرى أو رواية، وذلك على 

 .الرغم من انفتاح البلاد على سائر القراءات والروايات
بهذا المفهوم، شعارا للمدرسة القرآنية المغربية، والقطب الذي تستمد منه وقد أضحت رواية ورش، 

 والدراسة والقراءة مختلف العلوم الأصلية والفرعية، والتلاوة الرسمية الوحيدة التي يستند إليها في التعليم
 ... ذلك وغير

 
يق ال  ّ ه تعالى برواية ورش عن نافع من طر أزرق منذ دخولها فقد اختار المغاربة تلاوة كتاب الل

                                                           
يين للزبيدي، ص 371بغية الوعاة، ص  - (1) ،  2/2جغاية النهاية في طبقات القراء، . 305، جذوة المقتبس، 278 -276، طبقات النحو

ير  .المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 12،أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، لمحمود خليل الحصيري، ص  1/62تفسير التحرير والتنو
، تحقيق وتعليق عامر السيد، وعبد الصبور 1/94لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني المصري، ج.  ه 1386القاهرة، 

 ه 1392شاهين، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مطابع الأهرام، 
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إلى الأقطار المغربية على أيدي الرواد الأولين إلى يومنا هذا، كاختيارهم لمذهب الإمام مالك الفقهي، 
وكأن المغاربة باختيارهم هذا قد جمعوا بين أتباع عالم المدينة المنورة وفقيهها، ومقرئها وإمامها نافع، 

 . مقرئ المسجد النبوي

تتميز به قراءة  اختيار المغاربة لقراءة ورش تسهيل الهمز الذي وترجع بعض الدراسات أسباب
نافع، عن غيرها من القراءات، فقد روي عن الإمام مالك أنه كان يكره القراءة بالنبر )أي بتحقيق 
ّ ه عليه وسلم لم تكن لغته الهمز )أي لم يكن  ّ ه صلى الل الهمز(، باعتبار ما جاء في السيرة من أن رسول الل

  الهمز في الكلمات المهموزة مثل: مومن، ياجوج وماجوج، الذيب...يظهر 

 

وقد شهد إمام دار الهجرة مالك بن أنس لإمامين من أئمة القراء بالمدينة المنورة في عهده 
بالقراءات وزكاهما وهما الإمام نافع والإمام أبو جعفر. وقد قال مالك عن قراءة نافع: "قراءة أهل 

له: قراءة نافع؟ قال نعم". وحينما سئل عن حكم الجهر بالبسملة أثناء الصلاة قال: المدينة سنة، قيل 
 ه، ونافع إمام الناس في القراءة"."سلوا نافعا فكل علم يسأل عنه أهل
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 أحكام الاستعاذة:

ّ ه من الشيطان الرجيم"، وهو صيغتها:  اللفظ المتفق المختار لجميع القراء من حيث الرواية لفظ: "أعوذ بالل
 عليه وعليه أجمعت الأمة، وهو المستعمل عند الحّذاق، دون غيره...

ّ ه السميع العليم من  ّ ه تعالى، كقولهم: "أعوذ بالل يه الل يادة في الاستعاذة بألفاظ تتعلق بتنز وأجازوا الز
ّ ه  ّ ه العظيم من الشيطان الرجيم" وقولهم: "أعوذ بالل من الشيطان الشيطان الرجيم"، وقولهم: "أعوذ بالل

ّ ه هو السميع العليم"...وغيرها من الصيغ.  الرجيم إن الل

ّ ه من الشيطان الرجيم الخبيث المخبث   كما وردت بألفاظ فيها شتم للشيطان مثل قولهم: "أعوذ بالل
 ...وغير ذلك.الرجس النجس"

ّ ه من الشيطان"، فلم يتعرض له أكثر أئمة القراء  ات، وأما النقص منها كقولهم: "أعوذ بالل
 .(1)يقتضي عدمه، والصحيح جوازه ألشاطبيوكلام 

شامة إذا كان ر في الاستعاذة مطلقا، وقيده أبوالجه اختياربها: أطلقوا حكمها من حيث الجهر والإسرار 
كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن  القراءةبحضرة من يسمع قراءته...لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر 

إلا بعد  يفوته منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة السامع ينصت للقراءة لئلافوائده أن 
 أن فاته من المقروء شيء،

 الآتية: المواضعويستحب إخفاؤها في 

 إذا قرأ خاليا، سواء قرأ جهرا أم سرا. .1
 إذا قرأ سرا. .2
لأن المعنى الذي إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا، لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي؛  .3

 فقد في هذه المواضع. الإنصاتمن أجله الجهر هو  استحب
 .(2)-كالشافعي مثلا-إذا استعاذ في الصلاة لمن مذهبه التعوذ .4

                                                           
 .1/243النشر في القراءات العشر لابن الجزري  (1)
 .254-1/253نفسه  (2)
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بظاهر الآية غير لاستدلال يصح قول بخلافه، وامحلها: أجمع العلماء )القراء( على أنها قبل القراءة، ولا 
ية على أصل لسان العرب وعرفه، وتقديرها عند الجمهور"إذا أردت القراءة فاستعذ  صحيح؛ بل هي جار

ّ ه" كقوله تعالى: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..."   (1).بالل

والابتداء بما بعدها بسملة كانت أو كيفية قراءتها مع السورة والبسملة: يجوز الوقف على الاستعاذة 
غيرها، ويجوز وصلها بما بعدها، والوجهان صحيحان، واختلفوا في الأفضل منهما، فظاهر كلام الداني 
يكون الوقف على آخر البسملة، ونسب ابن الباذش لمذهب أهل الترتيل  أن الأولى وصلها بالبسملة، و

 ي حالة البسملة.أن الوقف على الاستعاذة هو الأولى هذا كله ف

، فالوقف على الاستعاذة -كمن يقرأ من وسط السورة أو ابتدأ بسورة براءة-أما في حالة عدم التسمية
 .(2)أولى، كما أن وصلها جائز

ّ ه تعالى أو   ية الوقف على الاستعاذة إذا كان أول الآية المبتدأ بها اسما من أسماء الل وتتأكد أولو
ّ ه ولي الذين آمنوا"البقرة ضميرا يعود أليه سبحانه وذلك  ، وقوله تعالى: "الرحمان 257نحو قوله تعالى: "الل

 .47، أو قوله: "إليه يرد علم الساعة" فصلت 5على العرش استوى" طه 

ّ ه عليه وسلم، نحو قوله ت  ّ ه" وكذلك ينبغي قطع الاستعاذة عند اسمه صلى الل عالى: "محمد رسول الل
وصل  الناتجة عن وعلى هذا يمكن تجنب هذه البشاعة والإيهام،؛ لما في ذلك من البشاعة 29الفتح 

ّ ه عليه وسلم، إما بالوقف على آخر الاستعاذة وإليه  ّ ه وصفاته أو اسم النبي صلى الل الاستعاذة بأسماء الل
، أو بالإتيان بالبسملة كما نبه عليه الشيخ مصطفى (4)، وابن الجزري(3)ذهب النوري الصفاقسي

 .(6)النشار والإمام (5)الميهي

 .(7)كما اختار مكي بن أبي طالب أن لا يبتدأ من مثل هذه المواضع مطلقا، بل يبتدأ بما قبلها

 حكم الاستعاذة: اختلف العلماء في حكم الاستعاذة في أول القراءة إلى أقوال:

                                                           
 .1/9، ال كشف 1/254النشر  (1)
 1/257نفسه  .(2)
 .19غيث النفع  (3)
 .1/266النشر  (4)
 .2/563نقلا عن هداية القارئ  (5)
 .1/111النشار البدور الزاهرة  (6)
 .26ال كشف...، النجوم الطوالع  (7)
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ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة غير واجبة في القراءة بكل حال، وحملوا الأمر في ذلك على  .1
 الندب.

ذهب داود الظاهري وأصحابه إلى أنها واجبة، وبمثل هذا القول قال عطاء بن أبي رباح  .2
ّ ه عليه وسلم واظب عليها.  والرازي. لأن الأمر يدل على الوجوب، والنبي صلى الل

 الوجوب. لإسقاطوقال ابن سيرين إن التعوذ مرة واحدة في العمر كاف  .3
ّ ه عليه وسلم دون أمته)ابن كثير(.وذهب بعضهم أنها واجبة في حقه صلى ال .4  ل
 فوائد:

هل الاستعاذة كفائية أم عينية؟ هذه الحالة ذكرها ابن الجزري، ومعناها إذا قرأ جماعة جملة  .1
واحدة، هل تكفي استعاذة بعضهم أم ينبغي على كل واحد منهم أن يتعوذ، والمسألة محتملة، ل كنه 

منهم أن يتعوذ؛ لأن الاستعاذة التجاء القارئ أن على كل  )أي رأى أن الأظهر والأرجح(استظهر
ّ ه، فلا ينوب أحد عن  .(1)أحد في ذلك، وذلك قياسا على التسمية في الأكل واعتصامه بالل

إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة، أو سعال أو عطاس لم يعد  .2
 .(2)فإنه يستأنف الاستعاذة؛  -كرد سلامولو  -الاستعاذة، بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا

ّ ه وشمته من حوله ورد عليه،  ملاحظة: ذكروا أن القارئ إذا عطس لا يعيد الاستعاذة، ل كن لو حمد الل
ّ ه أعلم.  فلم أجد من نص على حكم ذلك... والأقرب أن تلحق برد السلام فيعيد الاستعاذة حينئذ، والل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28، إتحاف فضلاء البشر 1/258النشر  (1)
 .1/257النشر  (2)
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 أحكام البسملة:

ّ ه الرحمن الرحيم"، ولم يختلف في صيغتها لورودها صريحة في القرآن ال كريم. صيغتها: هي"بسم  الل

 ب فيها ، وموضع  للمنع، ومواضع على التخيير:حكمها: لها مواضع تج

 مواضع وجوب البسملة: يجب الإتيان بالبسملة في المواضع الآتية: .1
 عند الابتداء بأي سورة سوى براءة. . أ

 بين سورة الناس والفاتحة. . ب
 د وصل السورة بسورة فوقها بترتيب المصحف.عن . ت
 .(1)عند وصل آخر السورة بأولها؛ كمن يكرر سورة بعينها . ث

تترك البسملة بلا خلاف في أول براءة؛ سواء ابتدأت بها أو  موضع ترك البسملة وجوبا: .2
 بها.-فوقها بترتيب المصحف -وصلت بها سورة أخرها

 مواضع التخيير في البسملة: .3
قراءة بغير أول السورة فالقارئ مخير بين إثباتها وتركها، واختار إثباتها جمهور عند افتتاح ال -

 .(2)العراقيين، واختار تركها جمهور المغاربة وأهل الأندلس
عند افتتاح القراءة وسط براءة، ذكر ابن الجزري أنه قّل من تعرض للنص عليها، والظاهر  -

، (3)قراء( على جوازه، ومنعها أبو إسحاق الجعبريإطلاق التخيير فيها، ونص السخاوي في )جمال ال
المسألة متعلقة بكون وسط السورة متعلقا بأولها أم و، (4)واختار النّشار أن الأولى المنع، وليس بنص

ّ ه أعلم.  لا، فإن قلنا بالتعلق لم نبسمل، وإذا قلنا بعدم التعلق كان الخيار، والل

ّ ه وصفاتها في أول الكلام، ولثباتها  وعلة              الإتيان بالبسملة هو إرادة التبرك بذكر أسماء الل
 .(5)للاستفتاح في المصحف

                                                           
 النجوم الطوالع؟ (1)
 .2/567هداية القارئ للمرصفي  (2)
 .1/266النشر  (3)
 .1/113البدور الزاهرة النشار  (4)
 .1/113ال كشف  (5)
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ّ ه الرحمن الرحيم في              وعلّة ترك البسملة في أول سورة براءة، قال المبرد: "إنما لم تكتب بسم الل
ّ ه الرحمن الرحيم خير وبراءة و ، وقال عاصم لم تكتب بسم (1)عيد ونقض للعهود"أول براءة لأن بسم الل

ّ ه الرحمن الرحيم أول براءة لأنها رحمة وبراءة عذاب، وقيل غير ذلك، ل كن هذا هو المرجح.  الل

 البسملة بين سورتين: أوجه

إذا وصل القارئ بين سورتين، وكانت الأولى قبل الثانية بترتيب الصحف، ولم تكن الثانية سورة براءة، 
يق الأزرق ترك البسملة وإثباتها؛ وعلى تركها يثبت له السكت والوصل، وعل إثباتها له  فلورش من طر

 ثلاثة أوجه جائزة، فيكون الحاصل خمسة أوجه جائزة، وإليك بيانها:

السكت: وهو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس، وهو الوجه  -1
 .(3)ريوابن الجز (2)المختار، ذكره الداني

 الوصل: وهو أن يصل آخر السورة ببداية التي تليها دون البسملة. -2
 قطع الجميع: أي أن يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة. -3
 وصل الجميع: أي قراءتها بنفس واحدة متصلة. -4
 قطع الأول ووصل الثاني: أي الوقف على آخر السورة، ثم وصل البسملة بأول السورة الموالية. -5

أما وجه وصل آخر السورة بالبسملة وقطعها عن السورة الموالية، فممنوع لإيهامه أن البسملة            
 .(4)آية من آخر السورة الأولى، ولأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها

 ة:كيفية القراءة بين الأنفال وبراءة: لكل واحد من القراء بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه جائز

 .(5)الوقف على آخر الأنفال مع التنفس، وهو المختار على ما ذكره ابن الجزري (1
 السكت على آخر الأنفال دون التنفس، وهو الوجه الثاني. (2
 وصل آخر الأنفال بأول براءة. (3

                                                           
 .1/12،13 ، شرح الهداية للهدوي1/20ال كشف  (1)
 .43مختصر في مذاهب القراء السبعة  (2)
 .1/262النشر  (3)
 .1/267نفسه  (4)
 (1. )هامش43، مختصر في مذاهب القراء السبعة 1/269نفسه  (5)
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وهذه الأوجه الثلاثة جائزة لكل القراء بين أول براءة وبين أي سورة بشرط أن تكون هذه  
 .(1)رتيب المصحف، كما لو وصل آخر الأنعام بأول براءة مثلاالسورة قبل براءة بت

أما إذا كانت السورة بعد براءة،)يونس، النحل مثلا...(، فلم ينص أحد على حكمها إلا           
الشيخ عبد الفتاح القاضي، نقل ذلك عنه محمد سالم محيسن أنه يتعين الوقف، وكذا يتعين الوقف إذا 

 (2)وصل آخر براءة بأولها )بأن كررها( ويمتنع السكت والوصل.

ذة والبسملة: يجوز في البسملة مع الاستعاذة أوجه أربعة، سواء كانت القراءة من كيفية قراءة الاستعا
 أول السورة أم من وسطها، والأوجه الأربعة كالآتي:

 قطع الجميع: أي الوقف على الاستعاذة ثم على البسملة، وهو أفضلها. -1
 وصل الجميع. -2
 قطع الأول ووصل الثاني. -3
 (3)وصل الأول وقطع الثاني. -4

 فوائد:

وجه بعض العلماء وعلل لكل وجه من الأوجه الجائزة لورش بين السورتين؛ فوجه إثبات  (1
ّ ه، لما روي عن عائشة   -البسملة بين السورتين أنه اتبع خط المصحف، وأراد التبرك بابتداء أسماء الل

ّ ه عنها ورة إلا "اقرؤوا ما في المصحف"، ولأن بعض العلماء قال إنها آية من كل س أنها قالت: -رضي الل
 براءة، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال ابن المبارك.

ّ ه الرحمن الرحيم" ليست بآية من كل        ووجه إسقاط البسملة بين السورتين أنه لما كانت "بسم الل
سورة عند جماعة من الفقهاء أسقطها في وصل السورة بالسورة، لئلا يظن ظان أنها آية من أول كل 

كله كسورة واحدة، فكما لا يفصل بين بعض سورة وبعض بالتسمية كذلك لا سورة، فيكون القرآن 
 يفصل بين سورة وسورة بالتسمية، أما ثباتها في المصحف فإنما ذلك ليعلم تمام سورة وابتداء أخرى.
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ووجه السكت بين السورتين أنه لما ابتدأ في أول السورة ثم وصل السورة بالسورة، أراد أن يبين      
بينهما أن الأولى قد تمت وأنه ابتدأ بالثانية، وبين أيضا بحذف التسمية أن التسمية ليست بآية بالسكت 

 (1)من كل سورة.

2)  ّ وهي: المدثر بالقيامة، والانفطار  كره بعض العلماء أن يصل القارئ في الأربع الزهر أو الغر
أهل التقوى وأهل المغفرة" والنفي  بالمطففين، والفجر بالبلد، والعصر بالهمزة؛ أي بين قوله تعالى: " هو

يل"، وبين "وادخلي جنتي" و "لا أقسم"، وبين "وتواصوا بالحق  ّ ه" و"و "لا أقسم"، وبين "والأمر يومئذ لل
يل".  وتواصوا بالصبر" و"و

وهروبا من بشاعة اللفظ عند الوصل أرادوا الفصل بين اللفظين؛ فبعضهم فصل بالبسملة  
ّ ه -قر عليه العمل كما ذكره المارغينيوبعضهم بالسكت، والذي است هو أن من قرأ بالوصل له  -رحمه الل

)أي يستمر بنفس الوجه(، والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة  السكت فقط، والساكت على أصله
 (2)وصلها بأول السورة.

يس ها، لأن هذا استحباب من الشيوخ ولواختار الداني أنه لا يفرق بين السور الأربع وغير 
 (3)فيه أثر يروى.

اختار ابن غلبون في خمسة مواضع أن توصل فيها السورة بالسورة التي بعدها من غير فصل بشيء  (3
البتة؛ لحسن ذلك فيها لمشاكلة آخر السورة لأول التي بعدها، وهي الأنفال ببراءة، والأحقاف بالذين 

يلاف قريش. كفروا )سورة محمد(، واقتربت بسورة الرحمن، والواقعة بالحديد،  (4)والفيل بإ
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 أحكام هاء الكناية:

يف: هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، وتسمى هاء الضمير، وتتصل هاء  تعر
 (1)الضمير بلاسم نحو قولهم: "أهله، رسوله" وبالفعل نح: "جاءه، ينصره"، وبالحرف نحو: "به، هذه".

 ولها حالات أربع:

 أن تقع بين متحركين نحو: "إنه هو"، "له صاحبه"، "في ربه أن".  -1
 أن تقع بين ساكنين نحو: "فيه القرآن"، "آتيناه الانجيل". -2
 أن تقع بين متحرك فساكن نحو: "له الملك"، "عبده الكتاب". -3
 أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو: "عقلوه وهم"، "فيه هدى". -4

 بعد ضم أو فتح، وبياء بعد كسر.حكمها: ورش يصل الحالة الأولى بواو 

يادة       يادة واو إذا كان قبلها ضم أو فتح، وبز ووجه وصلها لأن الهاء حرف خفي ضعيف فقووه بز
 .(2)ياء إذا كان قبلها كسر

*ويستثنى لورش من هذه الحالة قوله تعالى: "يرضه ل كم" )الزمر(، فورش قرأها دون صلة، مع أن 
 ركين.الظاهر أنها واقعة بين متح

ووجه حذف الصلة هنا أن الهاء بأصل الكلمة مسبوقة بألف )يرضاه( حذفت للجزم فقط،   
 (3)فتخرج حذف الصلة على معاملتها بالأصل لا بما آلت إليه الكلمة بعد الجزم.

في سورة  وعلى هذا التوجيه لحذف الصلة يرد إشكال وهو أنه لماذا لم يعامل قوله تعالى: "يره"      
 .مسبوق بألف كذلك، إذ أصله يراه  على الأصل من أنه الزلزلة

، حذفت للتخفيف حذفا -وهو الهمزة–والجواب هو أن "يره" فعل قد حذف منه عينه  
مستمرا، لا يستعمل على أصله بالهمز إلا في الشعر، ثم حذف منه لامه في الجزم؛ فلم يبقى منه إلا فاؤه 

ية للهاء لخفائها لاجتثت الكلمة لحذف ثلاثة أشياء؛ فثبتت فيه وهو الراء، فلو حذفت ا لواو التي هي تقو
ية  ، وكلمة "يرضه ل كم" فعل لم يحذف منه غير لامه للجزم؛ فسهل حذف الواو التي بعد للهاءالواو لتقو
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ل الهاء لقوة الكلمة، ولأن الواو زائدة، ولأنها كانت محذوفة قبل الجزم لسكونها وسكون الألف قب
 (1)الهاء.

 الأخرى لا صلة لورش فيها مطلقا لا وصلا ولا وقفا. والحالات الثلاث      

ووجه حذف ورش الصلة في حالة مجاورة الهاء لساكن هو أنه كره ذلك لشبهه باجتماع        
 (2)ساكنين لا يفصل بينهما إلا الهاء وهي حرف خفي.

أحيانا أخرى إنما هو في الوصل، أما في الوقف كل ماتقدم من إثبات الصلة أحيانا وحذفها  
 فتحذف الصلة.

 الوقف على هاء الكناية: لا خلاف أنه يجوز الوقف على هاء الكناية بالإسكان.

 واختلفوا في الوقف على هاء الكناية بالإشارة )أي بالروم والإشمام(. إلى مذاهب ثلاثة:

لروم والإشمام مطلقا، وهذا اختيار أبي بكر ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الوقف عليها با -
 بن مجاهد.

ومنعها آخرون مطلقا لأن حركتها عارضة، وهو ظاهر كلام الشاطبي، والوجهان حكاهما الداني  -
 في غير التيسير وقال: الوجهان جيدان.

 وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل الآتي: -
و واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة نحو: )يعلمُه، منعوا الإشمام والروم فيها إذا كان قبلها ضم أ

وأمرُه، خذوه، وليرضوه( أو "به، بربه، فيه، إليه، عليه" طلبا للخفة ل كي لا يخرجوا من ضم أو واو إلى 
 ضمة أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر.

ألف أو فتح أو  وأجازوا الإشارة )الروم والإشمام( إذا لم يكن قبلها ذلك )أي كان قبلها 
خلفه، منه، عنه(، قال ابن الجزري: "وهو أعدل  ساكن صحيح( نحو )اجتباه، هداه، أن يعلمه، لن ّيُّ

 (3)المذاهب عندي".
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 أحكام ميم الجمع:

يف: ميم الجمع هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة يلا (1)تعر ، ولا بد أن يقع قبل (2)أو تتر
 ، والأمثلة كالآتي:-أهتك -حروف أربعة يجمعها قولك الميم واحد من 

 الهمز: هاؤم، وليس في غيرها في القرآن.  

ِ والهاء: أمرهم، وَ   م...هِ ق

 التاء: أنتم، أعلنتم... 

 والكاف: أنفسكم، منكم...

إلا مضمومة، أما الهاء فتكسر إن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة  ولا تكون الكاف والتاء والهمزة
 (3)قلوبهم، إليهم...، وتضم الهاء فيما عدا ذلك للأصل. لمجانستها نحو:

، وإما أن تقع قبل غير الهمز -قطعي أو وصلي -ا أن تقع ميم الجمع قبل همز أحكامها عند ورش: إم
 مطلقا، والتفصيل كالآتي:

رهم لا إن وقعت قبل غير الهمز فورش يقرؤها بالإسكان لا غير، نحو قوله تعالى:"أم لم تنذ -1
 يومنون".

وإن وقعت قبل همز وصل فورش يضمها وصلا، نحو قوله تعالى:"كتب عليكمُ الصيام"و "أنتمُ   -2
 الاعلون". 

يصلها بواو ويمدها مدا مشبعا وصلا، نحو قوله   -3 وإن وقعت قبل همز قطع فورش يضمها و
 تعالى:"سواء عليهمو أأنذرتهمو أم لم تنذرهم...".

همز القطع هو أن حرف الهمز القطعي بعيد شديد المخرج؛ فضمت ووجه وصلها ومدها قبل  
 (4)الميم قبلها ووصلت ليستعان بذلك على النطق بها.

                                                           
 المقصور بـــ"حقيقة" أن الميم تعود للجميع حقيقة كقوله تعالى: "وأنتم الاعلون". (1)
يلا" إذا كانت الميم تعود للواحد، ل كنه نزل منزلة الجمع تعظيما، نحو قوله تعالى:"على خوف من فرعون وملإه أن يفتن (2) هم" المقصود بــــ"تتر
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كل ما سبق من أحكام هو حالة وصلها بما بعدها، أما حالة الوقف عليها؛ فيوقف عليها  
 بالإسكان، وفي الوقف عليها بالإشارة كلام نفصله كالآتي:

ع الواقعة قبل الهمز بالإشارة: اختلف العلماء في الوقف على ميم الجمع الواقعة قبل الوقف على ميم الجم
، (3)وتابعه الشاطبي (2)، ومنعه أبو عمرو الداني(1)الهمز بالروم والإشمام؛ فجوزه مكي بن أبي طالب

 .(4)ورجح المارغيني المنع، وقال: وبه جرى العمل
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 أحكام المد والقصر

يف:  يادة، ومنه قوله تعالى: "ويمددكم ربكم" أي يزدكم.تعر  المد في اللغة بمعنى الز

يادة مط في حرف المد على المد الطبيعي           .(1)وفي الاصطلاح: عبارة عن ز

 القصر: في اللغة يعني الحبس، ومنه قوله تعالى: "حور مقصورات في الخيام" أي محبوسات فيها.         

يادة، وإبقاء المد الطبيعي على حاله.           (2)وفي الاصطلاح: عبارة عن ترك تلك الز

 .(3)والأصل هو القصر لعدم احتياجه لسبب، والمد المتوسط فرعان عنه لاحتياجه إلى سبب         

ّ ه عنه يقرئ رجلا فقرأ الرجل: "إنما  دليل المد: روى ابن الجزري بسنده قال: كان ابن مسعود رضي الل
ّ ه  ّ ه عنه: "ما هكذا أقرأنيها رسول الل الصدقات للفقراء والمساكين" مرسلة، فقال ابن مسعود رضي الل
ّ ه عليه وسلم، فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: "إنما الصدقات للفقرآء"  صلى الل

حديث جليل حجة، ونص في هذا  فمدوها". أخرجه الطبراني في ال كبير. وعلق ابن الجزري بقوله: وهذا
 (4)الباب، رجال إسناده ثقات.

أقسام المد: ينقسم المد إلى قسمين: المد الأصلي والمد الفرعي، ولكل منهما حد يخصه وحقيقة تميزه عن 
 الآخر.

أولا: المد الأصلي )الطبيعي(: وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من 
 رعي؛ بل يكفي في وجوده حرف المد واللين.أسباب المد الف

 وضابطه ألا يقع بعد حرف المد واللين همز ولا سكون، نحو "قالوا وأقبلوا".  -
وعلة تسميته طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وسمي  

أما ذاتي فلأن ذوات الحروف لا أصليا لأنه أصل لجميع المدود، كما يسمى المد الذاتي أو مد الصيغة؛ 
تمد لكل القراء قدر  -بنيتها -تقوم إلا به ولا تجتلب بدونه، وأما كونه مد الصيغة فلأن صيغة حرف المد
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لابتنائها عليه وهو مد الصوت بقدر النطق  ؛مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا به، ولا توجد بعدمه
 (1)بحركتين.

ع أنواعه وصوره بقدر حركتين اثنتين فقط لكل القراء بالإجماع، وتعرف مقداره: مقدار مده في جمي
يعة ولا بالبطيئة، ولا يضبط هذا إلا  الحركة بمقدار حركة الإصبع قبضا أو بسطا بحالة معتدلة لا بالسر

 بالمشافهة والإدمان على القراءة والسماع من أفواه الشيوخ المحققين.

يادة عليه.حكمه: يحرم شرعا النقص عن هذا ال  (2)مقدار أو الز

 لواحقه: يلحق بالمد الطبيعي ما يأتي:

مد الصلة الصغرى)هاء الكناية(، وهي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة، التي يكنى  -1
بها عن المفرد المذكر الغائب، الواقعة بين متحركين إلا ما استثني في قوله تعالى: "يرضه ل كم" فلا صلة 

 فيها.
وهو مد طبيعي يؤتى به وجوبا للفصل بين الواوين مثل: "آمنوا وعملوا مد التمكين:  -2

الصالحات"، أو للفصل بين يائين مثل: "في يومين"، وذلك خوفا من إدغام الواوين أو اليائين أو إسقاط 
 أحدهما؛ أي للتمكين من تحقيق الواوين أو اليائين بلا إدغام ولا إسقاط.

يكون عند الوقف على  -3 التنوين المنصوب في غير تاء التأنيث مثل: مد العوض: و
 "لباسا"، وسمي عوضا لأن الألف صار عوضا عن التنوين في حالة الوقف.

المد في الحروف الهجائية الخمسة من فواتح السور المجموعة في قولهم: )حي طهر(،   -4
 (3)ويسمى بالمد الطبيعي الحرفي.

 ثانيا: المد الفرعي:

يف: هو المد الزائد عن  المقدار الطبيعي المتقدم، لسبب من الأسباب الآتية بعد، وهو الذي تقوم تعر
ذوات الحروف بدونه ضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين أو بعد حروف اللين همز أو سكون سواء 

 أكان السكون لازما أو عارضا.
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ى المد الفرعي سبب تسميته بالفرعي لتفرعه عن المد الطبيعي، وإذا أطلق المد إنصرف إليه؛ أي إل
 .(1)المزيدي

 أنواع المد الفرعي: 

أنواع من المدود: الواجب المتصل، الجائز المنفصل، البدل،  ةبعر أولا: ما سببه الهمز: الهمز سبب لأ
 اللين المهموز.

الواجب المتصل: وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة، نحو: "أولئك"   - أ
 "هنيئا" "مريئا" "السماء" "الماء" "تبوء" "السوء".

 حركات(وصلا ووقفا. 6مقداره: لورش فيه الإشباع )       

شرط باليبب في لويسمى متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة، ولاتصال ا             
يادة على مقدار المد الطبيعي، وإن كانت كلمة واحدة، كما  سمي واجبا لوجوب مده عند جميع القراء ز

يادة مده عن مقدار المد الطبيعي، ومحل اختلافهم  يادة فيه متفاوتة عندهم؛ فمحل اتفاقهم فيه هو ز الز
يادة على حسب مناهجم، ل كن لا أح  د يقصره.هو تفاوتهم في مقدار تلك الز

أنها حرف شديد جهري، فزيد في المد ل النطق بها وتوجيه المد فيه هو أن الهمزة ثقيلة في              
قبلها للتمكن من النطق بها على حقها من شدتها وجهرها، وقيل لأن حرف المد ضعيف خفي، والهمز 

ية لضعفه عند مجاورته القوي  .(2)قوي صعب فزيد في المد تقو

عنه؛ وذلك بأن  انفصالهمنفصل: وهو أن يقع بعد حرف لمد واللين همز بشرط الجائز ال - ب
يكون حرف المد واللين آخر كلمة الأولى، والهمز أول الكلمة الثانية، ويستوي في ذلك الانفصال 

 الحقيقي والحكمي:
صال الحقيقي: هو أن يكون حرف المد واللين ثابتا في الرسم نحو: "قوا أنفسكم" ففالان    .1

ّ ه".  "بما أنزل الل
والانفصال الحكمي: هو أن يكون حرف المد واللين محذوفا في الرسم، ثابتا في اللفظ  .2

براهيم" "يـــأيها الناس".  نحو: "يـــإ
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لانفصال الشرط عن السبب، وسمي ل حرف المد واللين عن الهمز، أو وسمي منفصلا لانفصا -
 .ومده عند بعضهم جائزا لجواز قصره عند بعض القراء

مقداره: لورش فيه الاشباع وجها واحد حالة الوصل، أما عند الوقف فيكون مدا طبيعيا لجميع القراء؛ 
 لأن انتفاء الهمز موجب للقصر.

 لواحقه: يلحق بالمد الجائز المنفصل ما يأتي:

مد الصلة ال كبرى: وهي صلة هاء الضمير إذا تلاها همز قطع، نحو: "أن لم يره أحد"،  (1
 .(1)"في حكمه أحدا"

 منهم أمّيّون".ا بواو إذا تلاها همز قطع نحو: "وصلة ميم الجمع: عند وصله (2

 ملاحظة: مد الصلة ال كبرى وميم الجمع يكون وصلا دون الوقف.

يمانا.  - ت  مد البدل: وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد نحو: آدم، أوتوا، إ
 وهو قسمان:

 مد البدل الأصلي: وهو ما تقدم ذكره. -1
الشبيه بالبدل: نحو: ليؤوس، يشاؤون، متكئين، مآب في حالة الوصل، فَاؤُو باؤو نبئوني المد  -2

مطلقا، وسمي شبيها بالبدل لأن حرف المد الواقع بعد الهمزة فيه ليس مبدلا من الهمز كما في الأصلي، 
 .(2)ول كنه يأخذ حكمه

 في فبُيِّن بالمد وعلة مد ورش للبدل لأن الهمزة لما لاصقت حرف المد واللين، وهو خ
 (3)لئلا يزداد خفاء.

ملاحظة: يسري حكم المد على البدل في الهمزة المتغيرة بالتسهيل أو النقل أو الإبدال، كما في الثابتة، 
 والأمثلة كالآتي:

 المسهلة: "أآلهتنا"، "جاء ءال لوط"، "جاء ءال فرعون". 
 المبدلة: "هؤلاء ءالهة"، "من السماء ءاية". 
 المنقولة حركتها: "الاخرة"، "الان جئت"، "ابني ءادم". 
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 مقدار مد البدل: لورش في مد البدل ثلاث مراتب:
 ، والقصر: اختاره ابن غلبون.(1)الإشباع: وضعفه الشاطبي، التوسط: واختاره الداني

 مستثنيات مد البدل: يستثنى لورش من أحكام البدل ما يأتي:
 قواعد عامة: - أ

الهمز حرف ساكن صحيح، وكلاهما من كلمة واحدة نحو: "القرآن"، أن يكون قبل  -1
 "الظمآن"، "مسؤولا".

واختلفوا في توجيه استثنائها: قيل لأمن الخفاء بعده، وقيل لتوهم النقل فكأن الهمزة معرضة         
يادة المد فيه  للنقل، وقال ابن الجزري: وظهر لي علة ذلك: أنه لمّا كانت الهمزة فيه محذوفة ترك ز

أن تكون .(2)ثناه.تنبيهات على ذلك، وهذه هي العلة الصحيحة في استثناء "إسرائيل" على من است
الألف بعد الهمز مبدلة من التنوين في الوقف نحو: "دعاء"، "نداء"، "هزؤا"، "ملجأً"، لأنها غير لازمة؛ 

 فكان ثبوتها عارضا، وهذا مما لا خلاف فيه. 
إذا وقع حرف المد بعد همز الوصل حال الابتداء نحو: "ايت بقرآن"،  "ايتوني"، "اوتمن"،  -2      

 ، نص على قصره الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم خلافا لمكي بن أبي طالب."ايذن لي"
 (3)وتوجيه قصره هو كون همزة الوصل عارضة، والابتداء بها عارضا، فلم يعتد بالعارض.  
 الكلمات المستثناة:  - ب

إلا واخذكم"، "لا تواخذنا"، فلا تقرأ ما تصرفت نحو: "لا ي كلمة: "يواخذ" كيف   -1
بالقصر، وفي توجيه قصرها قال الداني: وكأن ذلك عندهم من وَاخَْذَت غير مهموز، وأضاف ابن 
الجزري توجيها آخر فقال: أو للزوم البدل )الإبدال( فيه، فهو كلزوم النقل في )ترى(، فلا حاجة إلى 

 (4)استثنائه.
الشاطبي، وعلة  كلمة "إسرائيل" حيث وقعت نص على استثنائها الداني وأصحابه، وتبعه -2

استثنائها: لطولها وكثرة دورها وثقلها بالعجمة، مع أنها أكثر ما تجيء مع كلمة )بني(؛ فتجمع ثلاث 
 مدات فاستثني مد الياء تخفيفا.
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وذكرت آنفا علة استثنائها عند ابن الجزري: أنها لما كانت همزتها محذوفة رسما استثنيت من المد تنبيها 
 (1)على ذلك.

"ءالآن" المستفهم بها في موضعي يونس )والمقصود هو المد الذي بعد الكلام(، حيث  كلمة: -3 
. وأحكامها تفصل (2)استثناها الداني في الجامع ولم يستثنها في التيسير وأجرى الشاطبي الخلاف في مدها

 في التحريرات.

ليه كثير من كلمة: "عادا الاولى" بالنجم، اقتصر بعضهم على جواز القصر فيها فقط وع -4 
الحذاق؛ لأن الإدغام في التنوين اللام حركتها لازمة معتدا بها؛ إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما 

 هو في حكمه.

وذهب بعضهم إلى عدم استثنائها وجرى فيها على الأصل المقرر في عدم الاعتداد بالحركة  
ا مع التقليل ولا يأتي فيها ما يأتي في غيرها المنقولة؛ فكان فيها الثلاثة: )القصر والتوسط والطول(، كله

 من التحرير لأنها رأس آية.

، (3)وحكمها مع بدل آخر أنه أقوى منها؛ فعلى القصر فيها يثلث البدل ثم توسيطهما ثم مدهما 
 فالأوجه خمسة، وهي حاصلة بتركيب الرأيين كالآتي:

 يثلث البدل.على اعتبار أنها مستثناة: يكون فيها القصر فقط وعليه  (1
يوسطان معا  (2 وعلى اعتبار أنها غير مستثناة تكون بدلا كالبدل الآخر؛ فيقصران معا و

ويمدان معا؛ فالأوجه ثلاثة كذلك، وبضم الاعتبارين يحصل لنا ستة أوجه كرر فيها وجه قصرهما معا، 
 وبعد خصمه تبقى الأوجه الخمسة الجائزة.

 فوائد:
يف تجري فيه المراتب الثلاث للمد حالة الوصل، إذا كان الهمز مغيرا بنقل بعد  .1 لام التعر

 نحو:"الآخرة"، "الاولى"، أما عند الابتداء فحالتان:
 إن ابتدئ بالهمز "ألــــخرة"، "ألــــولى"...ففيها المراتب الثلاث للمد؛ لوجود الهمزة. -أ 
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فيها إلا القصر؛ لأنه اعتد وإن ابتدئ باللام دون همز "لاـــخرة"، "لــــولى" فلا يجوز  -ب    
 بحركة اللام فكأنه لا همز في الكلمة؛ فلا مد.

براهيم" أو "فلم يزدهم دعائي   عند الوقف على نحو "ءابائي"، "دعائي"..في قوله تعالى: "ملة ءابائي إ
إلا فرارا"، أو عند وصل "" فالقراءة على الأصل؛ أي فيها المراتب الثلاث للمد عند ورش، لأن 

في حرف المد في الكلمتين الأوليين الإسكانُ، والفتح فيها عارض من أجل الهمز، وكذلك  الأصل
حذف حرف المد في الثالثة عارض عند الوقف اتباعا للرسم، والأصل اثباتها؛ ولذلك لم يعتد 

 .(1)بالعارض
تعقب أحدَ هذين  مد اللين المهموز: حرفا اللين هما الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما، وإن -ث

 الحرفين همز سمي اللين مهموزا، نحو: "َسوْءَة"، "هيئة"..ولورش فيه التوسط والإشباع وصلا ووقفا.
 مقداره: توسط أو إشباع.

 مستثنيات: يستثنى لورش من مد اللين المهموز مايأتي:

 كلمة "موئلا"، فلورش في الواو القصر)حذف المد( فقط. -1
َل...الواو تسقط  وتوجيه ذلك أن

َ
يف)وَأ ِ   في بعض التصر ل(، فضعف مدها لما لم يلزم في يئ

يف الكلمة َل، ود(2)جميع تصار
َ
خول السكون عليه عارض، ، أو لأن الأصل في الواو الحركة فأصلها وَأ

 (3)بالعارض؛ فلم يكن فيها مد.فلم يعتد 
 كلمة "موؤودة" لا مد في واوها لورش. -2

وتوجيه ذلك لأن الهمزة قد تحذف للتخفيف على لغة من قال المَوْدَة، مثل المَوْزَة؛ فلما    
، أو لأن الواو (4)كانت الهمزة التي من أجلها تمد الواو قد تحذف في بعض الأحوال ضعف المد لها

دَ"، ودخول السكون عليها عارض ولم يعتد به؛ فلم يكن مد.
َ
 (5)متحركة في الأصل"وَأ

 ءَات: اختلف عن ورش في استثناء مد واوها والخلاف ذكره الشاطبي وغيره.َسوْ  -3
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ْولاهما بالمّد وهي الألف مّدانوتوجيه ترك المد في واو "سوءات" أنه لما اجتمع في الكلمة  
َ
، مّد أ

وترك بعد الهمزة؛ إذ المد للألف في الأصل، وإنما مدت الياء والواو لمضارعة اللألف، فمد أْولاهما بالمد 
 الأخرى.

ا الحركة، كما تقول في الصحيح وعلة أخرى وهي أن الواو من سوءاتهما أصله
ً نحو قولك:"لوْزات، )َجْفنة.... ً أو ياء َجفَنَات( وإنما أسكنت العين من فَعَلَات إذا كانت واوا

 (1)بيْضات"، وبنو هذيل يفتحون في ذلك كالصحيح.
فَاقُسِيّ وتحرير قراءتها مع البدل في قول  بعد ذكره أن تسعة أوجه في سوءات هو ظاهر  -الّصَّ

:"والصواب أنه لا يجوز منها إلا أربعة فقط -كلام الشاطبي وعليه جرى جمع من شراحه كالجعبري
وهي: قصر الواو)حذف المد( مع الثلاثة في الهمز، والرابع التوسط فيهما؛ لأن كل من له حرف في 

 .(2)وكل من وسطه مذهبه في آمنوا )البدل( التوسط"اللين الإشباع يستثني سوءات 
 ثانيا: ماسببه السكون:

بعد حرف المد واللين، أو بعد  -أي في الوصل والوقف -المد اللازم: أن يقع سكون أصليأ:  
 حرف اللين وحده في كلمة أو في حرف. 

 " على وجه إسكانها لورش.أما الواقع بعد حرف المد واللين في كلمة ففي نحو "ولا الضالّين"، "محيايْ 

 والواقع بعد حرف المد واللين في حرف نحو: "ق"، "ص"، "الـــم".

والواقع بعد حرف اللين وحده فلا يكون إلا في حرف واحد وهو: "العين" من فاتحتي مريم والشورى 
 لا غير.

القراء وسمي لازما للزوم سببه )السكون( في حالتي الوصل والوقف، أو للزوم مده عند كل  -
يا إشباعا في الوصل والوقف.  متساو

يك للتخلص من التقاء الساكنين أو للنقل جاز  تنبيه: إذا طرأ على السكون الأصلي بعد حرف المد تحر
في المد اللازم حينئذ الوجهان: الإشباع مراعاة للأصل، والقصر اعتبارا بالعارض، عند وصلها بما 

ّ ه"،"الــــم  (3)احسب"، أما عند الوقف فالإشباع لا غير. بعدها، نحو: "الــــ م الل

                                                           
 .1/37شرح الهداية  (1)
 .112غيث النفع  (2)
 .1/339هداية القارئ  (3)



 د: عبد اللطيف بعجي                       وتوجيهاتهامذكرة في أحكام رواية الإمام ورش 
 

 34  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

: ينقسم المد اللازم إلى لازم كلمي ولازم حرفي، وكل منهما ينقسم إلى مثقل ازملأقسام المد ال
 ومخفف، وبذلك تصير الأقسام أربعة، وإليك التفصيل:

)مشدد( المد اللازم الكلمي المثقل: ضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي مدغم  -1
 في كلمة، نحو: "ولا الضالين، دابّة، الحاقّة".

 وسمي كلميا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد واللين في كلمة، ومثقلا ل كون الساكن مدغما.

المد اللازم الكلمي المخفف: ضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي غير مدغم  -2
 وسمي كلميا لما تقدم، ومخففا ل كون السكون غير مدغم. )مخفف(،  نحو: "محياْي" على وجه إسكانها.

المد اللازم الحرفي المثقل: ضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلي مدغم )مشدد(  -3
 في حرف، وذلك في نحو: "اللام من الــــم" و"السين من طســم".

ف، ومثقلا ل كون وسمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي الواقع بعد حرف المد واللين في حر 
 الساكن مدغما.

المد اللازم الحرفي المخفف: ضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين أو بعد حرف اللين وحده  -4
الميم من حم"، ومثال  ن، ص، سكون أصلي غير مدغم؛ فمثال الواقع بعد حرف المد واللين: "ق،

 لا غير.السكون الواقع بعد اللين وحده هو العين في فاتحتي مريم والشورى 
مواضع المد اللازم الحرفي: هي فواتح السور ولا يكون في وسطها ولا آخرها، وجمعها بعضهم في:  

 (1)"كم نقص عسل" أو "نقص عسل كم"، أو "سنقص علمك".
 ى لورش الوجهان: الإشباع والتوسط:ملاحظة: في حرف "العين" من فاتحة مريم والشور

مد )شيء( ونحوها وقفا هو مذهب ابن مجاهد واختيار  قياسا على فالإشباع لالتقاء الساكنين؛ -
 مكي و الشاطبي.

والتوسط نظرا لفتح ما قبل، ورعاية للجمع بين الساكنين، وهو مذهب ابن غلبون وغيره، قياسا   -
 (2)على من روى عن ورش التوسط في )شيء( وبابه.

ين، أو بعد عارض للسكون: أن يقع سكون عارض للوقف بعد حرف المد واللالمد ال -ب
 حرف اللين وحده .
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 مثال الأول: "المفلحون، بمومنين، بالعباد"، ومثال الثاني: "السير، من خوف" 
وسمي بالعارض للسكون لعروض سببه في الوقف وهو السكون، وتجري فيه المراتب الثلاث  

 (1)للمد: قصر، توسط، إشباع.
 وتوجيه المراتب الثلاث كالآتي:

لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض، قال الداني: "هو مذهب القدماء من مشيخة الإشباع كاللازم -
يين، وهو اختيار الشاطبي، وفضله.  المصر

بكر بن مجاهد،  أبيالتوسط: لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب -
 واختاره الشاطبي أيضا والداني.

ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف...ولم القصر: لأن السكون عارض فلا يعتد به، -
 يرتضه الشاطبي.

قال ابن الجزري: "والصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض 
 (2)وعدمه عند الجميع.

، تنبيه: إذا وقف على مد عارض للسكون أصله مد متصل نحو: )السماء( فلا يجوز فيها إلا الإشباع 
 لتقديم المتصل على العارض. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/305هداية القارئ  (1)
 .335-1/334النشر  (2)



 د: عبد اللطيف بعجي                       وتوجيهاتهامذكرة في أحكام رواية الإمام ورش 
 

 36  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

 أحكام الهمز المفرد 
يف: هو الهمز الذي لم يجتمع مع همز آخر.   تعر

ياهمُخففا  -في الغالب -قرأ ورش الهمز المفرد  بأنواٍع من التخفيف كالإبدال، والتسهيل  إ
يصعب النطق به محققا،  ،والنقل، وحتى الاسقاط. كل ذلك لما مر ذكره من أن الهمز بعيد المخرج و

بدالولورش في   الهمز المفرد قواعد هي كالآتي: إ
إذا وقعت الهمزة فاء للفعل وكانت ساكنة أبدلها ورش حرف مد مجانس لحركة ما قبلها،  -1

كان ما قبلها مفتوحا أبدلها ألفا نحو: "تالَمُون"، "مَامُون"، وإن كان ما قبلها مضموما أبدلها واوًا نحو:  فإن
 "يومنون" وإن كان ما قبلها مكسورا أبدلها ياءً كعند الابتداء بنحو: "ايت، ايذن لي". 

  ،يه المأوى، ويستثنى له من هذا جميع ما تصرف من لفظ الإيواء نحو: "تؤوي، يؤو
 (1)مأواكم..."فقرأه بالهمز ولم يبدله.

وعلّة همزه لأن ترك الهمز فيه أثقل من الهمز ،لأنه لو ترك الهمز الساكن لأبدلها واوًا     
مضمومة لانظمام ما قبلها ،فتجتمع واوان؛ واو ساكنة قبلها ضمة وبعدها واو مكسورة ،وذلك اثقل 

 (2)من الهمز وإنما يترك الهمز للتخفيف".

 إذا وقعت الهمزة المفتوحة فاءً للفعل إثر مضموم نحو: "موجّلا ،يُواخذُ ،يُوجل". -2
فورش يبدلها واوا مفتوحة ،فالشروط ثلاثة: الهمز واقع فاء للفعل ،الهمز مفتوح ، وقبل الهمز 

 (3)مضموم.
 ثلاث كلمات مخصوصة وقعت الهمزة فيها عينا: "بئر، بئس ،الذئب". -3

 أبدلها ورش ياء ساكنة لانكسار ما قبلها. 
بدالها مع انها عين للكلمة" قيل: ان ورش خفف همزة "الذئب" على لغة من قال "لا  وتوجيه إ

في الهمز، فلم يهمزه في قراءته ،وكذلك "البئر"،  أصلهعرف في الهمز"، وقد قال ال كسائي: لا أأصل له 
 (4)لها في الهمز". أصلقد قيل لا 
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وقعت الهمزة فيه لاما للكلمة نحو: النسيء، منسأته، أبدل ورش الأولى ياء مضمومة ما  -4 
 وأدغم التي قبلها فيها؛ فصارت ياء مشددة مضمومة .

همزتها ألفًا، بناء على ان الأصل فيها أنها مهموزة  أبدلها بألف : "وبذلك يكون أمّا منسأته فقرأ
يه، وحكى ابسماعا عند العر في الجمهرة أن "المنسأة" غير مهموزة من نّس الإبل  ن دريدب كما ذكره سيبو

 (1)إذا ساقها ،كان البدل عنده من سين كما قالوا دّساها" وهو بعيد.

 ها من قبيل الفرش، وإليك بيانها ل كن ورش، أبدلها أخرىفوائد: يذكر العلماء كلمة 

 اللائي بالأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق. -1

وصلا، مع تسهيل الهمزة بين بين مع المد والقصر، اما وقفا فذكر قرأ ورش بحذف الياء 
يل فقط ،ل كن زاد  (3)وابن القاصح (2)صاحب غيث النفع أن له الوقف على ياء ساكنة مع المد الطو

: أوجهوغيره أنه يقف بالروم مع تسهيل الهمزة طولا وقصرا، فيتحصل له عند الوقف ثلاثة  (4)الضباع
بدالها ياء ساكنة  يل، والوقف عليها مسهلة بالروم مع المد والقصر. إ  مع المد الطو

 ها ورش بألف )سال(. سأل: في مطلع المعارج ،قرأ -2

 :أوجهالألف تحتمل ثلاثة 

َل(. الظاهر، وهو من البدل السماعي، وأأن تكون بدلا من الهمزة وهو  .أ 
َ
 صله )َسأ

َل  .ب  
َ
َ أن تكون الألف منقلبة عن واو فتكون من َسأ َ وأصله "َسوََل" كخ   َف و

، أي َساََل عليهم واٍد اء من َساَل يَسيُل وأصله َسيَلَ أن تكون منقلبة عن ي .ت 
يين–فأهل كهم والألف على هذين الوجهين   (5)من البدل القياسي. -الأخر

 (6)لأهب: أبدل ورش همزتها ياء مفتوحة .     -3
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َّّا: ابدل ورش همزتها ياء مفتوحة.     -4  (1)لئَل
"الصابئون ،الصابئين ، يضاهئون"، قرأها ورش من دون همز كالآتي: الصابون الصابين،    -5

 يضاهون "على أحد توجهين :

/إما أن يكو ن خفف الهمزة على البدل ، فأبدل منها ياء مضمومة او واو مضمومة في الرفع، 1
على حرف علّة، فاجتمع حرفان ساكنان فلما انضمت الياء الى الواو القى الحركة على الياء استثقالا للضم 

،فحذف الأول لالتقاء الساكنين، وهذا الحذف والاعتلال كالحذف والاعتلال في "العاصين 
والعاصون" فقسه عليه، وكذلك أبدل منها ياء في النصب مكسورة، ثم حذف ال كسرة لاجتماع ياءين 

للهمزة في التخفيف مذهب الأخفش  الأولى مكسورة، فاجتمع له ياءان ساكنتان والبدل في مثل هذا
يه فلا يجيز البدل في المتحركة البتة، إلا اذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة أو  وأبي زيد، فأما سيبو

 (2)كسرة.

كما جاء في القرآن ال كريم على لسان سيدنا  (3)/ وإما أن يكون من َصبَاَ، يْصبُو، َصبْوًا إذا مال2
ْصُب 

َ
مْل، وبذا يكون غير مهموز مطلقا. يوسف "إلا تصرف عني كيدهن أ

َ
 اليهن" أي أ

 ."التوجيه في "يضاهئون 

  (4)"هما لغتان: يقال: ضاهيت، وضاهأت، وترك الهمز أكثر".

 لا ؟ أمالمفرد  وعلى ما تقدم ذكره يمكن توجيه اختلافهم في كون ورش يسقط الهمز 

زتان قال إن ورشا يسقط، الأصل في الكلمتين )الصابين، يضاهون( أنهما مهمو أنفمن اعتمد 
أما من اعتمد أن الأصل غير مهموز )الصابين ،يضاهون( قال إنه لم يسقط الهمز لأنه غير موجود 

 أصلا. 

يق الشاطبية على ماذكره: الصفاقسي    -6 وابن  (5)"هأنتم" ورد في ورش عن نافع من طر
 نه قرأها بوجهين:... أ(2)، والضباع(1)القاصح
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 بين الهاء والهمزة المسهلة. ألفدخال ا إالتسهيل بل -1
بدالها أ -2 يل.إ  لفا مع المد الطو

يلا إدخالنه يسهل الهمزة مع ألف د ابن الجزري وجها ثالثا للأزرق أوزا  .(3)ويمد الألف طو

هاء التنبيه فتكون كـــ  أنها)وذكر الشاطبي أن بعض الوجهاء في العلم نسبوا لكل القراء 
 (4)"هؤلاء"(.

 المفرد )النقل(: أحكام الهمز

يك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ،  يف: النقل في الاصطلاح هو تحر تعر
 وهو لغة بعض العرب، واختص بكثرته ورش، والغرض منه التخفيف لثقل الهمز.

 شروطه: شروط النقل عند ورش أربعة:

 أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا. -1
 المنقول إليه غير حرف مد.أن يكون الحرف  -2
 أن يكون الحرف المنقول إليه قبل الهمز. -3
 أن يكون الحرف المنقول إليه منفصلا عن الهمز في كلمة أخرى. -4

يف مع الكلمة، فهي منفصلة عنها ولو  يا، كـــ"لام" التعر *الانفصال يكفي فيه أن يكون معنو
 (5)أنها متصلة رسما، مثل ]الآخرة، الأولى..[.

 : فوائد

قرأ ورش كلمة "رِدءًا" بالقصص، بِدال مفتوحة منونة دون همز "رِداً"، فهل يقال إن ورش خالف / 1
 ؟-من شرط انفصال المنقول إليه والهمز –أصله 

ية نجد أن أصل كلمة "رِدءًا" على قولين:  بالرجوع إلى المعاجم اللغو
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 أصلها "أردى". -ب                  أصلها "أردأ" -أ  

تبار أن أصلها "أردأ" يمكن القول بأن ورشا خالف أصله وجعل النقل في كلمة فعلى اع
 واحدة.

وعلى اعتبار أن أصلها "أردى" فلا يكون للنقل فيها مدخل، وعليه فورش لم يخالف شرطه؛ بل 
رِداً" والمعنى زاد، يقولون: أردى على المائة، إذ من غير همز، أي "أردى..يُردي.. -حينئذ-أصل الكلمة 

 .(1)زاد عليها

 عند الابتداء بنحو: "الآخرة، الأولى، الإيمان، الآزفة..." لورش وجهان:/2

يف مفردة منقولة اليها حركة الهمزة كآلاتي: لَاخرة، لُولَى، ليمان، لَازفة"،  -1 يُبتدأ بلام التعر
لوصل لأن اللّام وليس له في اللّام إلا القصر، وهذا على الاعتداد بعروض حركة اللّام، فتركت همزة ا

 تحركت بالنقل.

يبتدأ بهمزة وصل وبعده اللام متحركة بحركة همزة القطع كآلاتي: ألَاخرة، ألُولَى، أليمان،  -2
يكون في اللام ثلاثة البدل )قصر، توسط،  ألَازفة" وهذا لعدم الاعتداد بعروض حركة اللام، و

 (2)اء بهمزة الوصل.طول(، والوجهان مقروء بهما تخييرا، ورجح الداني الابتد

يف هل هي اللّام وحدها، أم اللّام وقبلها الهمزة. / 3  أداة التعر

يف، والألف قبلها - يف هي الام وحدها وبها يحصل التعر يه الى ان أداة التعر ذهب سيبو
 للوصل ولهذا تسقط في الدّرج...

يف هي الألف واللّام، وإن الهمزة )الألف(  -وهو قول الخليل -وذهب آخرون- أن أداة التعر
 تحذف في الدرج تخفيفا ل كثرة الاستعمال، واستدلوا على ذلك بأشياء منها: 

يك اللّام حالة النقل"اَلَرْض..." وأنها تبدل وتسهل بين بين مع همزة الاستفهام - ثبوتها مع تحر
 (3)النداء نحو "ياألله".نحو: "ءالذاكرين" وأنها تقطع )تلفظ قطعية( في 
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يف المنقول إليها حرف من حروف المد أو ساكن غير نون لم يجز إثبات /4 إذا كان قبل لام التعر
يك في ذلك عارض فلم يع يك اللّام: لأن التحر تد به، وقّدر حرف المد ولا ردّ سكون الساكن مع تحر

الوصل، نحو:" ألقى الألْواح"  ولذلك حذف حرف المد وحرّك الساكن حالة  ؛السكون إذ هو الأصل
 "سيرتها الاولى" ونحو:" فمن يستمع الآن"،" بل الانْسان". 

يلههمُ الامل..."وهذا مّما لا خلاف  وكذلك لو كان صلة أو ميم جمع نحو:" وبداره الارض، و
، فيه بين أئمة القراءة، ونص على ذلك غير واحد كالحافظ أبي عمرو الداني، وأبي محمد سبط الخياط

 (1)وأبي الحسن السخاوي وغيرهم...".

 اختلف عن ورش في "كتابيَهْ إني ظننت" بالحاقة./ 5

 تار، واقتصر عليه كثير من الأئمة،فروى الجمهور عنه إسكان الهاء وترك النقل، وهو الأصح المخ
 . أداءوالوجهان مقروء بهما والأول مقدم  ،ى آخرون النقل إليها كسائر البابورو

الخلاف أن الهاء في "كتابيه" هاء سكت وهي لا تثبت إلا في الوقف لبيان حركة وسبب 
 (2)الحرف الموقوف عليه.

 الإظهار )ماليهْ هَلك(.                       )كتابيهْ ِإني ( النقلترك 

 لك(.لإدغام )ماليه هَّّ ا                          )كتابيهِ اِني(النقل   

؛ حيث جمع بين وجه ترك النقل في كتابيه إني، ووجه في هذا الموضعالمصحف فيه خلل و)
 (.الإدغام في ماليه هلك..وهو وجه ملفق لا يستقيم

 

 

 

 

                                                           
 .417النشر  (1)
 .1/409، النشر 68النجوم  (2)



 د: عبد اللطيف بعجي                       وتوجيهاتهامذكرة في أحكام رواية الإمام ورش 
 

 42  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

 كلمة واحدة:أحكام الهمز المزدوج من 

يف: الهمز ولا تكون الهمزة الأولى إلا استفهامية، ولا تكون إلا المزدوج هو الهمز الملاصق لمثله،  تعر
الثانية فقد تكون قطعية أو أصلية؛ فإن كانت قطعية فقد تتحرك بالفتح أو بالضم أو مفتوحة، أما 

 والتفصيل كالآتي: -عند الابتداء بها–ال كسر، وإن كانت وصلية فقد تكون مفتوحة أو مكسورة 

  أولا: إذا كانت الثانية قطعية: فالأمثلة:
َ
ِإذا، أ

َ
نزل"، "أ ؤنبئكم، أأُّ

َ
لِد"، "أ

َ
أ
َ
نْذرتهم، أ

َ
أ
َ
ِنكم"."أ  ئ

-في الحالات الثلاث، كما أنه يبدل  -بين بين–الثانية  (1)والحكم لورش أنه يحقق الأولى ويسهل
لِفًا في المفتوحين، فتحصل لنا في المفتوحين وجهان: الإبدال ألفاً، والتسهيل،  -كذلك

َ
الهمزة الثانية أ

 والإبدال مقدم لأنه أقوى من جهة الرواية.

انْذرتهم" فيكون من وإذا أبدل ورش الثانية 
َ
ً كان له المّد المشبع إن تلاها ساكن، نحو "أ ألفا

ْأمِنتم بالملك[ فليس –باب المد اللازم، وإن تلا الألف متحرك ]وذلك في موضعين لا غير 
َ
لِد بهود، أ

َ
أ
َ
أ

أي ليس  –له فيها إلا القصر لعدم الساكن بعدها، ولا تلحق بباب البدل لعروض الألف بالإبدال 
لِفًا بل همزة متحركة أصله

َ
 (2)ولضعف السبب بتقدمه على الشرط. –ا أ

يف، أو مكسورة  –إذا كانت الثانية وصلية: وقد تكون مفتوحة  ثانيا:  –وهي همزة لام التعر
 وهي همزة غيره )الفعل(.

  "ين"، "بالأنعام"، "ءالآن اكر فالمفتوحة وقعت في القرآن في ثلاث كلمات "ءالذَّّ
ّ ه" ب  وجهان: –الوصلية  –يونس و النمل، فالحكم لورش أنه يحقق الأولى وله في الثانية بيونس، "ءالل

بدالها ألفا خاصة مع المد للساكن اللازم ]المد المشبع[. .1  إ
 تسهيلها بين بين. والوجهان جيدان مقروء بهما، والإبدال مقدم. .2

                                                           
صفة التسهيل: اختلف العلماء في صفته: قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، وسمعت أن منهم من  (1)

بدالها هاء خالصة  في الأنواع الثلاثة )حسب حركتها(: قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن ينطق بذلك وليس بشيء، ل كن جوز الداني وجماعة إ
دون القاضي في بعض تآليفه: "جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء الخالصة مطلقا، وبه قال الداني"، وجوزه بعضهم في المفتوحة 

 .53تونس". النجوم الطوالع المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا وعليه جرى عملنا ب
 .69، الوافي: القاضي 53ملخص عن: النجوم الطوالع  (2)
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اةً للأصل، والقصر وفي كلمة "ءاالآن" حيث يَعْرِض النقل يكون على الإبدال: الإشباع مراع
 (1)مراعاةً للعارض "لعروض النقل". 

  ْصطَفى...(اتفق القراء على تحقيق
َ
ّ ه، أستغفرت لهم، أ فْترى على الل

َ
أما المكسورة نحو)أ

لبس.  َّّ ْمن ال
َ
 (2)الأولى وإسقاط الثانية لِأ

 تنبيهات:
يْت" وأوجبوا .1

َ
رأ

َ
نْت، أ

َ
أ
َ
التسهيل،  منع العلماء وجه الإبدال لورش عند الوقف على "أ

بأنه يترتب عليه اجتماع ثلاثة سواكن متوالية ليس فيها إدغام  -حين الوقف–وعلّلوا منع الإبدال 
" وقالوا: إن مثل ذلك غير موجود في كلام العرب.  "كصواّفْ

ونقل بعضهم عن الإمام الداني جواز الوقف بالإبدال على "أرأيت" فحسب، قالوا: وإذا وقفت 
 (3)" تبعا للداني، وجب عليك توسيط الياء، لأن اللين يضعف فيه الطول.بالإبدال على "أرأيت

ءامَنتم" بالأعراف وطه والشعراء، و"أءالهتنا"  .2
َ
الكلمات التي فيها ثلاث همزات هي: "أ

ْأمنتُم، الأولى والثانية مفتوحتان، والثالثة ساكنة 
َ
أ
َ
بالزخرف، ولا يوجد في القرآن غيرها، فأصل أءمَنْتم: أ

 ألفا ]من جنس ما قبلها[.أبدلت 
الحكم لورش في هذين الموضعين هو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين فقط، مع  -

 البدل. أوجه في ثلاثة
يق الأزرق فلا  - أما الإبدال في هذين الموضعين فضعيف رواية وقياسا وليس من طر

 )كابن القاصح مثلا(. (4)الشاطبيةبعض شراح ذكره يقرأ به، وإن ذكره الداني في "إيجاز البيان" و
أْ  .3

َ
ِ كلمة "أئمة" أصلها "أ َ م ْردية، جمع رِداء، نقلت م

َ
ة" على وزن "أفْعلة" جمع إمام، كَأ

حركت الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة ثم أدغمت الميم في الميم فصارت "أئمة" همزتين، ولورش من 
يق الشاطبية التسهيل الثانية فقط، ويروى عن ورش أ به  نه أبدلها ياء خالصة وهو صحيح متواتر قرأطر

يقنا )الشاطبية( فلا يلتفت إليه ولا يقرأ به، كما قال عبد  ابن الجزري على شيوخه، ل كنه ليس من طر
 .(5)الفتاح القاضي

                                                           
 .71. الوافي 61، النجوم الطوالع 230ملخص عن: غيث النفع  (1)
 .71، إتحاف فضلاء البشر 1/378النشر  (2)
 .69الوافي  (3)
 .55، النجوم الطوالع 71الوافي  (4)
 .55جوم، الن73، الوافي 270غيث النفع  (5)
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ّ ه–تعليل وتوجيه: قال المارغيني  "ووجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة ثقيلة حتى خففوها  -رحمه الل
نواع التخفيف" ؛ فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف بأنها هي التي بجميع أ

 قوي بها الثقل.
هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة لأنه  وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره 

بدال فرارًا من الهمزة كلها  المبالغة في التخفيفالثانية من المفتوحين ألفا لورش هو  معه...ووجه إ
وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة، وإنما خص الثانية من المفتوحين دون المضمومة 
والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء، والبدل هنا، وإن كان على غير قياس 

يه، لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، ل كنه ثابت عن الع رب، وهو اختيار الخليل وسيبو
، فإنكار الزمخشري له لا (1)ونقله الأكثرون عن ورش، وقال الداني "البدل أقوى من جهة الرواية"

 (2)يلتفت إليه.
 

 أحكام الهمزتين من كلمتين:
المقصود في هذا الباب هو همزتا القطع المتلاصقتان وصلا؛ حيث تنتهي الكلمة الأولى بهمز 

 الكلمة الثانية بهمز قطع.قطع وتبتدأ 
 وهما قسمان: متفقتان بالحركة، ومختلفان بالحركة:

 فالمتفقتان ثلاثة أنواع: مفتوحتان، مضمومتان، ومكسورتان.
 والمختلفتان خمسة أنواع: ]ما وقع في القرآن ال كريم، وإلاّ فالقسمة العقلية تقتضي ستة أنواع[.

 أولا: المتفقتان بالحركة:
جَلُهم".المتفقتان  . أ

َ
ْمرنا، جَاءَ أ

َ
 بالفتح: مثالها: "جاءَ أ

بدالها ألفا، وتسهيلها         الحكم عند ورش أنه يحقق الأولى، وله الوجهان في الهمزة الثانية: إ
 بينها وبين الألف، والمقدم أداءً هو الإبدال.

أْمرنا"، وله القصر وإذا أبدل كان له الإشباع في المد إن تَلَا الألَف المبدلة سكون نحو: "جاء 
 إن تلاها متحرك نحو:"جاء أجَلهم".

                                                           
 .149التيسير للداني  (1)
 .74-1/73، للاستزادة انظر: ال كشف 54النجوم  (2)
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وإن تلاها ألف مدية، وهو في موضعين هما: "جاء ءال لوط" بالحجر، "جاء ءال فرعون" بالقمر، 
تقدم التسهيل على الإبدال، لأنه الأشهر والأقيس، وجوز بعضهم على الإبدال ثلاثة البدل )القصر 

ا يجوز مع البدل إلا القصر والطول؛ فالقصر على حذف إحدى والتوسط والطول(، والصواب أنه ل
يادة ألف ثالثة للفصل بين الّساكنين،  الألفين لاجتماع الساكنين، والطول على إثبات الألفين وز

 فيتحصل لورش في الموضعين خمسة أوجه:

 تسهيل الهمزة الثانية مع ثلاثة البدل. 1-3

بدال الثانية ألفاً مع القصر والط 4-5 يقدم القصر على الطول.إ  ول، و

 المتفقتان بال كسر: مثاله "من السماء إلَى"، و"هؤلاء إْن كنتم"، "البغاءِ إن ارْدن". . ب
بدالها ياء مدية، وعليه يكون له المّد المشبع  حقق ورش الهمزة الأولى وله في الثانية الوجهان: إ

متحرك كقوله"من السماء إلى"، إن لحقها ساكن كقوله "هؤلاء إْن كنتم"، وله القصر إن لحقها 
 (1)والوجه الثاني هو تسهيلها بينها وبين الياء.

 
 

 ملاحظات:
ن تحرك الساكن بعد الياء حركة عارضة: إما للنقل كما في قوله تعالى "البغاءِ إنَ ارْدن" إ (1

والمد المشبع إن  أو لالتقاء الساكنين كقوله "النساءِ إن اتّقيتن" جاز فيه القصر اعتداداً بالحركة العارضة،
 (2)لم يعتد بها.
في قوله "هؤلاء إن كنتم"، "البغاءِ إنَ ارْدن" رووا عن ورش أنه أبدلها ياء مكسورة،  (2

بدالها ياء مد مع الإشباع، تسهيلها، وإبدالها ياء مكسورة،  فتحصل له في "هؤلاء إن كنتم" ثلاثة أوجه: إ
بدال بدالها ياء وتحصل له في "البغاء إن اردن" أربعة أوجه: إ ها ياء مد مع الإشباع والقصر، تسهيلها، إ

 (3)مكسورة.

                                                           
 .71، الوافي 57-56النجوم الطوالع  (1)
 .22مختصر بلوغ الأمنية  (2)
 .79، سراج القارئ 1/381النشر  (3)
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المتفقتان بالضم: ولم يقع منها في القرآن إلا موضع واحد "أولياء أولئك" بالأحقاف،  . ت
بدالها واو مّد مع القصر، وتسهيلها بينها وبين الواو.  (1)ولورش فيها تحقيق الأولى، والوجهان في الثانية: إ

 تان في الحركة: وقع في القرآن خمس حالات، أما السادسة فلم تقع في القرآن ال كريم.ثانيا: المختلف
ً رسولُها" والثانية  2.1 مة َ أُّ الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة: مثال الأولى "جاء

 "تفيءَ إلى"، والحكم فيهما أنه يحقق الأولى ويسهل الثانية بين بين.
قلعي" والثانية "هؤلاءِ  والأولىالثانية مفتوحة  4.3

َ
مضمومة أو مكسورة: فمثال الأولى: "يا سماءُ أ

هدى"، والحكم فيهما أن يحقق الأولى ويبدل الهمزة الثانية؛ ففي الأولى يبدلها واوًا مفتوحة، وفي الثانية 
َ
أ

 يبدلها ياءً مفتوحة.
ُ ِإلى" فله تحقيق .الأولى مضمومة و5 ن: الأولى، وفي الثانية وجهاالثانية مكسورة: نحو "يشاء

بدالها واوًا مكسورة )وهو الآ ثَر في النقل(، وتسهيلها بين بين وهو الأقيس، كما ذكره أبو عمرو إ
 (2)الداني.

تنبيه: كل ما ذكر في الباب من أحكام يكون حالة الوصل، أما عند الوقف على الكلمة التي آخرها همز 
 فلا يكون من هذه الأحكام شيء.

 
 الإدغام: أحكام

يف: لغة  (3)إدخال حرف في حرف، والإدغام، إدغام اللجام في أفواه الدواب. :تعر
 (4)اصطلاحا: هو اللفظ بساكن، فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد.

 (5)أو هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشدداً.
 : ثلاثة وهي التماثل والتقارب والتجانس.أسباب الإدغام

 والتسهيل في النطق، إذ النطق بحرف واحد فيه خفة وسهولة عن النطق بحرفين.فائدته: هي التخفيف 
 شروطه: للإدغام شرطان:

                                                           
 .1/385، النشر 262غيث النفع  (1)
 .1/388، النشر 81، سراج القارئ 51غيث النفع  (2)
 .1/409لسان اللسان: ابن منظور، مادة "دغم"  (3)
 .30إتحاف فضلاء البشر  (4)
 .1/274النشر  (5)
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خاص بالمدغم: )الحرف الأول( وهو التقاؤه بالمدغم في خطاً ولفظا كالنون مع الراء نحو "من  -
يخرج النونان في ربهم" أو خطا لا لفظا فيدخل الهاء نحو "وتحسبونه هيناً" ويمتنع كونه لفظا لا خطا ف

 نحو "أنا نذير".
 خاص بالمدغم فيه: فهو أن يكون أكثر من حرف إذا كان الإدغام في كلمة. -

 كيفية الإدغام:
كيفيته هي جعل المدغم وهو الحرف الأول مماثلا للمدغم فيه، وهو الحرف الثاني، فمثلا       

ّ ه" فتقلب النون لاما في المثال إذا أدغمت النون في اللام أو في الراء في نحو "من لدنا"، "م ن رزق الل
الأول، وراءً في المثال الثاني، وتدغم اللام في اللام، والراء في الراء، وحينئذ يصير النطق بلام منقولة 

ّ ه".  مشددة بعد الميم في "من لدنا" وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في "من رزق الل
: قلب المدغم وهو الحرف الأول مماثلا للمدغم ومن ثم يتضح أن هذه ال كيفية تمت بعملين هما

فيه وهو الحرف الثاني، ثم إدغامه في المدغم فيه، وهذان العملان فيما إذا كان الإدغام في غير المثلين، 
أما إذا كان الإدغام في المثلين فكيفيته تتم بعمل واحد وهو إدغام الأول في الثاني في نحو "فلا يسرف 

 إذا سكن الحرف الأول.في القتل"، هذا كله 
أما إذا تحرك الحرفان، فتتم كيفية الإدغام بعملين اثنين في المثلين وبثلاثة أعمال في غيرهما؛ أما 
عملا إدغام المثلين فهما: تسكين المدغم ثم إدغامه في المدغم فيه كالميمين في نحو "الرحيم ملك"، وحينئذ 

 اء المدية.يصير النطق بميم واحدة مفتوحة مشددة بعد الي
أما الأعمال الثلاثة التي في إدغام المتقاربين والمتجانسين فهي قلب المدغم مماثلا للمدغم  -

 (1)فيه، ثم تسكينه، ثم إدغامه في المدغم فيه.
 : قسمان صغير وكبير.أقسام الإدغام

  فالصغير هو إدغام ساكن في متحرك، كإدغام الدال في التاء نحو: "حصدتم"، والميم في
 الميم نحو: "كم من فئة" والقاف في الكاف نحو: "نخلقكم".

ويسمى صغيرا لقلة أعمال المدغم حالة الإدغام بالنسبة لل كبير، وقيل لأنه إدغام ساكن في 
 متحرك.
 ."وال كبير هو إدغام متحرك في متحرك كإدغام اللام في اللام في نحو: "جعل ل كم 

                                                           
 .233-1/232هداية القارئ  (1)
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نه إدغام متحرك في متحرك، وقيل ل كثرة وقوعه، وسمي كبيرا ل كثرة أعمال المدغم، وقيل ل كو
وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لشموله المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وقيل غير 

 (1)ذلك.
والمقصود ذكره في هذا المختصر هو الإدغام الصغير لورش؛ لأنه الأهم في هذا الفن وفي هذه 

 الرواية.
 ير فلم يقع في رواية ورش عن نافع إلا في كلمات:أما الإدغام ال كب

 "ما مكنّي": أصلها ما مكنَنِي: أدغمت النون الأولى في الثانيةوكانتا متحركتين. .1
ا": أصلها لا تامنُنَا: أدغمت النونان ببعضهما وكانتا متحركتين. .2 َّّ  "لا تامن
 "أتحاّجوني": أصلها أتحاِججُوني: أدغمت الجيمان وكانتا متحركتين. .3
 "فنعمّا": أصلها فنعمَ مَا: أدغمت الميمان. .4

يقع في المثلين، والمتجانسين والمتقاربين.  الإدغام الصغير: سبق بيانه، و
 إدغام المثلين: والمتماثلان حرفان اتفقا مخرج وصفة، أو اتفقا اسما ورسما./ 1 

ً نحو: "اذهب بكتابي"،  فإذا سكن الأول وتحرك الثاني أدغما وصارا حرفا واحدًا مشددا
خلوا"، شرط أن لا يكون الأول منهما حرف مّد نحو: "اصبروا وصابروا ورابطوا"، د"يدرككم"، "قد 

 (2)"الذي يوسوس" فإن كان كذلك كان مظهرا.
ملاحظة: إذا كان الأول منهما هاء سكت، ومثاله الوحيد في القرآن "ماليه هلك" الحاقة، اختلف فيه: 

 بعضهم )راجع النقل( وكل هذا وصلا.أدغمها بعضهم، وأظهرها 
 المتجانسين: الحرفان المتجانسان هما حرفان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. / إدغام2 

 ولا يدغم ورش كل الحروف المتجانسة، وإليك المواضع التي أدغمها ورش في المتجانسين:
 عند الباقي.التاء تْدغم في الدال والطاء، نحو: "أثقلت دعوا، همت طائفتان"، وتظهر  .1
الطاء يدغم في التاء، مع باقي صفتي الإطباق والاستعلاء: نحو "بسطت، أحطت"  .2

 وتظهر عند الباقي.
 الدال تدغم في التاء: نحو "قد تبين" وتظهر عند غيرها. .3
 الذال يدغم الظاء: نحو "إذ ظلمتم" وتظهر عند غيرها. .4

 رفان تقاربا مخرجا أو صفة، أومعا.ن هما حإدغام المتقاربين: الحرفان المتقاربا /3               
                                                           

 .1/234، هداية القارئ 1/274النشر  (1)
 .1/236هداية القارئ  (2)
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 ويدغم ورش المتقاربين في المواضع الآتية:          

اللام في الراء نحو: "قل رب"، "بل ران" وهذا على مذهب الخليل وابن الجزري حيث  .1
 تتقارب اللام والراء أما على مذهب القراء فهما متجانسان.

 ضل"، "لقد ظلمك".الدال يدغم في الضاد والظاء نحو "فقد  .2
 الذال في التاء في لفظ الأخذ والاتخاذ وما تصرف منهما حصراً، وتظهر في الباقي. .3
 التاء يدغم في الظاء نحو "حرمت ظهورها". .4
القاف في الكاف نحو "نخلقكم" وللقراء فيهما وجهان: إدغام كامل وناقص، والمقدم هو  .5

 الكامل.
"من لدنه"، "من ماء"، "فمن يعمل"، "من النون والتنوين في حروف )لم يرو( مثل  .6

 ربهم"،"من وال".
يف في الحروف الشمسية عدا اللام فهي من المثلين، وهي مجموعة حروف  .7 لام التعر

 أوائل كلمات هذا البيت:
يفا لل كرم.   طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم***دع سوء ظن زر شر
 تنبيهات:

يدغمان، وإنما يدغم ما نص عليه ونقل عن القراء ليس كل حرفين متجانسين أو متقاربين  -1
 إدغامه.

لا يجوز الإدغام في المتجانسين، والمتقاربين إن كان الأول منهما من حروف الحلق مثل  -2
 "فاصفح عنهم" و"اسمع غير مسمع"، "أفرغ علينا"، "فسبحه".

الوجهان الإظهار يدغم ورش نون: "يس والقرآن" وجها واحدا، أمّا "ن والقلم" روي عنه  -3
 والإدغام والإظهار مقدم، هذا كله وصلا.

 درجة الإدغام: ينقسم الإدغام من حيث الدرجة إلى كامل وناقص.

الإدغام الكامل: وحقيقته هو سقوط المدغم ذاتا وصفة؛ بإدخاله في المدغم فيه، وبذلك يصير  -
"فآمنت ّطائفة"، "إن اردّتم"، "قل المدغم والمدغم فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا كاملا، وذلك نحو: 

بهم". وسمي كاملا لاستكمال التشديد.  رّب"، "من رّ
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الإدغام الناقص: هو سقوط المدغم ذاتا لا صفة؛ بإدخاله في المدغم فيه، وبذلك يصير المدغم  -
 والمدغم فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا ناقصا؛ وذلك من أجل بقاء صفة المدغم، وحالاته هي:

 إدغام الطاء الساكنة في التاء، في نحو: "بسْطّت"، "أحْطّت". -1 
 في قوله تعالى:"ألم نخلقكّم". -على أحد وجهين -إدغام القاف في الكاف -2 
 إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء؛ نحو:"من ورائهم"، "فمن يعمل". -3 
الميم فهو من قبيل الإدغام الكامل على أما إدغام النون الساكنة والتنوين في حرفي النون و 

الصحيح؛ لاستكمال التشديد فيه، وذلك لسقوط المدغم ذاتا وصفة بانقلابه من مثل الحرف المدغم فيه 
 كما هو واضح من النطق، وهذا هو المعتمد والمأخوذ به وعليه الجمهور.

ال التشديد فيه ى أنه من قبيل الإدغام الناقص بحجة أن الغنة منعت كملوذهب بعضهم إ
وألحقوه بإدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء مع الغنة في نقصانه، وجاء هذا في بعض شراح 
ية وغيرها ككتاب العقد الفريد ال كبير والرعاية، وممن ذهب إلى كماله أبو شامة، والداني،  المقدمة الجزر

 (1)والمارغيني.

البناء: "واختلفوا في الغنة الظاهرة مع الإدغام في الميم، فذهب بعضهم إلى أنها غنة  ابن قال
النون والجمهور أنها غنة الميم وهو الصحيح، واتفقوا على أنها مع الواو والياء غنة المدغم ومع النون غنة 

 (2)المدغم فيه".

 استثناء من الإدغام:
كنة انفصالها عن الحرف الذي يليها؛ بأن تكون النون اشترطوا لحصول إدغام النون السا         

الساكنة آخر كلمة والحرف المدغم فيه أول الكلمة التي تليها، وعلى هذا لم يحصل إدغام النون في كلمة 
واحدة في مواضع أربعة، كلمتان في الياء: "بنياناً، الدنيا"، والواو في كلمتين: "قنوان، صنوان" وعلّلوا 

ان، فلو أدغمت النون في الياء الإظهار هنا ل ان ورُمَّّ ئلا يشتبه بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله: كَصوَّّ
أو الواو لقيل: "الديّا، صوّان"، فيلتبس الأمر بين ما أصله النون فأدغمت نونه وبين ما أصله التضعيف؛ 

 .(3)فلذا أظهرت النون خوف الالتباس

 أحكام الفتح والإمالة:
                                                           

 .258-257، هداية القارئ 26-2/25النشر  (1)
 .47إتحاف فضلاء البشر  (2)
 .1/163، هداية القارئ 163الطوالع النجوم  (3)
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يفات  :تعر

يقال له: التفخيم، وربما قيل له النصب.الفتح:   هو فتح القارئ فمه بلفظ الحرف، و

يقال له: الإضجاع،  الإمالة: )كثيرا(أن تنحوا بالفتحة نحو ال كسرة، وبالألف نحو الياء، وهو المحض و
 البطح، وربما قيل له ال كسر أيضا.

يقال له: التقليل، والتلطيف وبي        ن بين.)قليلا( وهو بين اللفظين، و

قال الداني: "والفتح والإمالة" لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن 
 (1)بلغتهم؛ فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس".

: أنها تمال بسبب أسباب الإمالة: ترجع إلى شيئين هما: ال كسرة والياء، وأضاف ابن الجزري سببين
 (2)كثرة الاستعمال، وللفرق بين الاسم والحرف".

 فائدة الإمالة:

هي سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح، وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من  -
 ، )هذا من حيث اللفظ والنطق(.((3))الارتفاع

للدلالة على أن أصل الألف ياء، )وهذا من  ولها فائدة أخرى؛ حيث إن الإمالة في ذات الياء هي -
 حيث الاشتقاق(.

يق الأزرق( عن نافع، هو بين بين إلا الهاء من "طه" فهي إمالة  تنبيه: جميع ما أماله ورش )عن طر
 (4)كبرى.

 : ما قلله ورش هو الآتي:(5)أقسام المقلل عند ورش
لها ورش وجها واحدا، إلا قوله تعالى: )بشرى، القرى...( قل: الألف المتطرفة الواقعة بعد راء نحو .1

رَاكهْم" الأنفال
َ
 ، فله فيها الوجهان: الفتح والتقليل، والتقليل مقدم.43"وَلوَ أ

                                                           
 .30-2/29النشر  (1)
 .2/32النشر  (2)
 .2/35النشر  (3)
 .126سراج القارئ  (4)
ينة  (5)  بتصرف. 25-24الجمال والز
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نحو )الدارِ، الابرارِ، الفجارِ..( قللها  -كسر إعراب–الألف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة  .2
 وجها واحدا، وقفا ووصلا.

ّ ه" الصفتنبيه: في قوله تعالى: "من انصا . "وله الجَوارِ" 22، "فلا تمارِ فيهم" ال كهف14رِي إلى الل
 الرحمن، ليست من هذا القسم، لأن راءه ليست متطرفة، ولهذا فلا تقليل له فيها أصلا.

في السور العشر: طه، النجم، المعارج، القيامة،  -رؤوس آي–ذوات الياء الواقعة فواصل  -3
ليل، الضحى، قللها وجها واحدا، إلا ما كان منها منتهيا بــــ النازعات، عبس، الأعلى، إقرأ، ال

، فله فيها الوجهان الفتح والتقليل، ومثله فواصل 27"ها" ضمير المؤنث الغائب، نحو "بناها" النازعات
 . ليس فيها إلا التقليل كسائر ذوات الراء.43سورة الشمس، ويستثنى من هذا "ذكراها" النازعات

( ذوات الياء في غير السور الإحدى عشر، وكذا ذوات الياء غير الواقعة قلل )بخلف عنه -4
 رؤوس آي في السور الإحدى عشر.

 قلل ورش الألفات التي أصلها واو وكتبت على شكل ياء، نحو: ضحى. -5

 قلل ورش الألفات مجهولة الأصل التي رسمت على شكل ياء، نحو: بلى، متى، أنّى. -6

 كلمات مخصوصة وهي: -7

 لفظ "كافرين، الكافرين" بالياء، قلل الألف الواقعة بعد الكافوجها واحدا. . أ
 قللها حيث وقعت وجها واحدا. -معرفة ونكرة–راء "التوراة"  . ب
براهيم، الرعد، راء "فواتح السور الست" )يت . ت  الحجر(.ونس، هود، يوسف، إ
 الحاء من "حم" في السور السبع وجها واحدا. . ث
 يم "كهيعص" وجها واحدا.الهاء والياء في فاتحة مر . ج
، قرأهما بالوجهين، الفتح والتقليل، 22، "جبارين" المائدة36لفظ "الجارِ" النساء . ح

 والتقليل مقدم.
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"لفظ رأى" سواء كانت مفردة أو متصلة بضمير النصب "رآه، رءاك، رآها" ففيها  . خ
تاء تأنيث "رأت" فلا تقليل  تقليل الراء والهمزة من ثلاثة البدل، فإذا وليها ضمير رفع "رأوا، رأيت" أو

 (1)فإذا جاء بعدها ساكن "رأى الشمس، رأى القمر" تقلل وقفا وتفتح وصلا.يها، ف

ورسمت في  ،متطرفة مجهولة الأصل، أو منقلبة عن واو إما: استثناء: استثنى ورش ثماني ألفات
با، مرضاة، مشكاة" لم 21، "مازكى منكم" النور18المصاحف بالياء "لدى" غافر ، "حتى، إلى، على، الر

 يقللها، وقرأها بالفتح فقط.

 تحريرات:

 -لفتح والتقليل–الألفات المقللة وجها واحدا لا علاقة للبدل بها، أما ماكان فيه الوجهان  (1
ح وعليه قصر البدل وطوله، والتقليل وعليه توسط البدل فيكون له مع البدل أوجه أربعة: الفت

 وطوله.
 كيفية جمع "الجار، جبارين" مع ذوات الياء. (2

  قوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار
 . اختلف عن ورش إلى ثلاث روايات:36الجنب" النساء

ت الياء مع فتح الجار، وتقليلهما معا، )أي أنها تعامل فتح ذاالرواية الأولى: -1
 كذات الياء تماما(.

فتح ذات الياء مع فتح "الجار" وتقليله، ثم تقليل ذات الياء مع فتح الرواية الثانية:  -2
 "الجار" وتقليله.

ّ ه ولا تشركوا به شيئا" كان لك ثمانية أوجه: -  فإذا ابتدأت من "واعبدوا الل
 اللين وعليه فتح ذات الياء مع الوجهين في الجار.: توسيط 1-2
 : توسيط اللين وعليه تقليل ذات الياء مع الوجهين في الجار.3-4
 : إشباع اللين وعليه فتح ذات الياء مع الوجهين في الجار.5-6
 : إشباع اللين وعليه تقليل ذات الياء مع الوجهين في الجار.7-8

                                                           
تثنية الاسم، يقصد بذوات الياء: كل ألف متطرفة ترجع إلى الياء؛ سواء كانت أصلها الياء، أو كانت زائدة للتأنيث، وتعرف بأن أصلها ياء ب (1)

 . 91ونسبة الفعل للمتكلم، والزائدة للتأنيث ما كانت في الأوزان الخمسة )فَعْلى، فُعْلى، فِعلى، فَعالى، فُعالى(. النجوم الطوالع 
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 أوجه كالآتي: أن فيها ستةالرواية الثالثة:  -3

 توسيط اللين مع فتح ذات الياء وعليه الوجهان في الجار.-1-2       

 توسيط اللين مع تقليل ذات الياء مع تقليل الجار فقط.-3       

 إشباع اللين مع فتح ذات الياء والوجهان في الجار.-4-5       

 إشباع اللين مع تقليل ذات الياء مع فتح الجار فقط.-6       

 . له روايتان:22جبارين: في قوله تعالى: "قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين" المائدة لفظ    

 فتح ذات الياء وجبارين، وتقليلهما معا. .1
فتح ذات الياء مع الوجهين في جبارين، ثم تقليل ذات الياء مع الوجهين كذلك في  .2

 (1)جبارين.
 تعليلات وتوجيهات:

كافرين" بالياء، ال كسر الذي بعد الألف، ومن ذلك إتيان الراء بعد الفاء علة تقليل "الكافرين،  .1
مكسورة، وبعدها باء، والياء من ال كسرة، فتوالت ال كسرات، فحسنت إمالته -المكسورة مكسورة

 (3)وخصصت بالتقليل دون "الصابرين، الشاكرين" ل كثرة ورودها في القرآن فخففت. (2)وقويت
 .(4)الدلالة على أن أصل الألف ياء علة إمالة ذوات الياء هو .2
إمالة الراء والهمزة في "رأى": تمال الألف لأن أصلها ياء، ولم تتمكن إمالة الألف إلى الياء إلا  .3

بإمالة فتحة الهمزة التي قبلها إلى ال كسرة، ثم أمال الراء لما وقع بعدها من الإمالة ليعمل اللسان 
 (5)عملا واحدا في الأحرف الثلاثة.

يَة" على وزن "فَوْعَلَة"، أبدلوا  لة "التوراة": أصل ألفها ياء لأنها من "إما .4 وَْري الزند" وأصلها "وَْورَ
من الواو الأولى تاءً كما فعلوه في "تجاه، تقاة" وهما من الوجه والوقاية، ثم لما تحركت الياء بالفتح 

 (6)لف بدل عن كسرة.وقبلها فتحة قلبت ألفا فصارت "توراة"، التاء بدلا عن واو، والأ
                                                           

ينة  (1)  ، مذكرة هلال.25الجمال والز
 .1/173ال كشف  (2)
 .100النجوم الطوالع  (3)
 .1/178ال كشف  (4)
 .1/181ال كشف  (5)
ية مثل: توصية على وزن تفعلة. النجوم 1/183ال كشف  (6) يين، أما عند ال كوفيين فأصلها تور  .102. هذا عند البصر
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وجه استثناء "أراكهم" من ذوات الراء المقللة وجها واحدا، هو بُعد الألف فيها عن الطرف ل كثرة  .5
 (1)الحروف المتصلة بما بعدها.

 تنبيهات:

ذكر الداني وابن الجزري وجها بفتح "حا" من حم، و"ها يا" من فاتحة مريم، ل كنه وجه غير  .1
يقنا.  (2)مقروء به من طر

لوقف على المقصور المنون نحو: "قرى ظاهرة، هدى للمتقين، لا يغني مولى عن مولى..." عند ا .2
 ثلاث مذاهب كالآتي: -من حيث الفتح والإمالة–ففي كيفية الوقف عليه 

 يوقف بالفتح مطلقا. -أ 
 يوقف بالفتح على المنصوب، وبالتقليل على المرفوع والمكسور. -ب 
 الوقف بالتقليل مطلقا. -ت 

َّّموا التنوين وقفا ورققوا"... وتبعه شراحه وهو مبني على    وهذا الخلاف ذكره الشاطبي بقوله: "فخ
الخلاف في الألف الموقوف عليها: هل هي الألف المبدلة عن التنوين في الأحوال الثلاثة وهو مذهب 

يين منهم المازني وعليه ينبني الفتح مطلقا، أو هي الألف الأصلية  المنقلبة عن ياء جماعة من النحو
عادات في الأحوال الثلاثة عند الوقف لزوال التنوين وهو مذهب أكثر ال كوفيين ويروى عن ال كسائي 
وأبي عمرو، واختاره ابن مالك في الكافية وعليه ينبني الإمالة مطلقا، أو هي الألف الأصلية في الرفع 

يه وأكثر ال يين وعليه يبنى التفصيل.والجر وبدلا من التنوين في النصب وهو مذهب سيبو  نحو

والذي صححه ابن الجزري أن هذا خلاف نحوي لا مدخل للقراء فيه، وعليه يكون الوقف بالإمالة     
لمن مذهبه الإمالة، فيكون الوقف على "قرى" بالإمالة، وبالوجهين على نحو "هدى، مولى" وتابعة 

 (3)المارغيني.

ها تبعا للعد، والمعتمد أن نافعا وأصحابه اعتمدوا ي في السور العشر، اختلف في بعضرؤوس الآ .3
على العد المدني الأخير، والمصحف اعتمد العد ال كوفي ولذا حدث الخلاف، وما ينبغي التنبه له هو 

 آيات ثلاث:

                                                           
 .92النجوم  (1)
 .100، النجوم 71-2/69النشر  (2)
 .106-105، النجوم 2/74، النشر 132سراج القارئ  (3)
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 .123"فإما ياتينكم مني هدى" طه  .1
العد ، ففي 131"ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا" طه  .2

 المدني رأس الآية عند "هدى، الدنيا" ولذلك لورش فيها التقليل فقط.
، كتبت في المصحف على أنها رأس آية، وليست كذلك 37"فأما من طغى" النازعات  .3

 (1)في العد المدني الأخير؛ فلورش فيها الوجهان، الفتح، والتقليل، لأنها ليست برأس آية.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بتصرف. 2/80النشر  (1)
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 الراءات:أحكام 

 أصل الراء من حيث التفخيم والترقيق:
اختلفوا في أصل الراء: هل هوالتفخيم، أم أنها عرية عن التفخيم والترقيق؛ فتفخم لسبب وترقق  

 لآخر؟
 ذهب الجمهور إلى أن أصلها التفخيم، واستدلوا لذلك. -

لك بحسب حركتها وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق؛ وإنما يعرض لها ذ
فترقق مع ال كسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم 

 المجاور لها، واستدلوا لذلك.

يين )الأزرق( ولذلك  يق المصر قال ابن الجزري: والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طر
 (1)أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه.

 أحكامها:

 قها: ترقق في الحالات الآتية:حالات ترقي

يق"، أو عارضة كما في  . أ إذا كانت مكسورة؛ سواء أكانت ال كسرة لازمة نحو: "رضوان، حر
 النقل نحو: "وانظر اِلى".

وعلة إجماعهم على ترقيقها أن ال كسر مناف للتفخيم، فمتى حاول القارئ أن يجمع ال كسرة مع  
 (2)التفخيم في حرف واحد كان ذلك ثقيلا.

سبقت بياء ساكنة نحو: "خبيرا، بصيرا، السير، خير"، ويستثنى لورش من هذا لفظ:  إذا . ب
"حيران" له فيها الوجهان: التفخيم والترقيق، والمقدم هو التفخيم، وعلة تفخيمه قياسه على "عمران" 

 (3)لتقارب الوزن.
كسر غير إذا وقعت بعد كسر لازم أصلي متصل نحو: "ناظرة، منذر"، كما ترقق إذا كان ال  . ت

 مباشر )حيث سيفصل بينهما حرف ساكن( نحو: "عشرون، إكراه".
                                                           

 .2/110النشر  (1)
 .1/138شرح الهداية  (2)
 .107النجوم الطوالع  (3)
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وعلة ترقيقها: لأن الخروج من تسفل ال كسرة إلى التصعد بالتفخيم ثقيل، فرققت الراء؛ إذ  
 (1)الترقيق مناسب لل كسر ليكون اللسان عاملا عملا واحدا.

 ويستثنى لورش من هذه القاعدة ما يأتي:

الساكن أحد الحروف: )ص، ط، ق( فتفخم الراء نحو: "إصرا، إذا كان الفاصل  .1
فطرت، وقرا"، وألحق الخاء بالحروف التي لا تمنع الترقيق نحو: "إخراج" لضعفه بالهمس؛ إذ هو 

 أضعف حروف الاستعلاء، وعلة عدم اعتبار الحرف الساكن المتسفل هو كونه غير حصين.
براهيم، إسرائيل"، وتفخم في لفظ: تفخم الراء في الكلمات الأعجمية الثلاث: " .2 عمران، إ

 "إرم" وقد اختلف في عجمته.
إذا تكررت الراء في الكلمة نحو: "ضرارا، مدرارا..." تفخم الراء الأولى لتفخيم الثانية  .3

 (2)لتناسب اللفظ واعتداله.
 إذا وقع بعد الراء حرف استعلاء نحو: "الفراق، فرقة، إعراضا، الصراط" فتفخم الراء. .4

يق الشاطبية تفخيم رائها فقط، وورد عن ابن الجزري وجه لف - ظ "الإشراِق" ورد من طر
يق  يق الشاطبي له التفخيم فقط، ومن يقرأ لطر الترقيق لضعف حرف الاستعلاء بال كسر، فمن يقرأ لطر

  (3)الطيبة له لوجهان مع تقديم التفخيم.
ا، صهرا( لورش فيها مركرا، سترا، حجرا، وزرا، إذكرا وبابها، وهو ست كلمات )ذ  .5

 الوجهان:
 التفخيم، وبه أخذ الأكثرون وهو الأشهر، وبه قطع الداني.

 الترقيق:
 (4)وكلا الوجهين مقروء به وصلا ووقفا والمقدم في الأداء هو التفخيم.

وينبغي التنبه إلى حالة اجتماع ذكرا وبابها مع البدل فالجائز من الأوجه خمسة: فالوجهان  
والترقيق( مع قصر البدل وطوله، أما على توسطه فلا يأتي غير التفخيم، ويمتنع الترقيق، لأن )التفخيم 

 (5)رواة توسط البدل مجمعون على تفخيم ذلك.

                                                           
 .1/136شرح الهداية  (1)
 .136سراج القارئ  (2)
 .110النجوم الطوالع  (3)
 .112النجوم الطوالع (4)
 .36مختصر بلوغ الأمنية  (5)
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عند الوقف، أما وصلا   (1)ترقق الراء إن كان قبلها حرف ممال نحو )القهّارِ، الأبرارِ، الدارِ...(. . ث
 فترقق لأنها مكسورة.

لفظ "بِشَررٍ"؛ حيث رققت الراء الأولى لترقيق الثانية وصلا، وترقق الثانية  ترقق الراءان في . ج
 (3)، وليقرب عمل اللسان بعضه من بعض.(2)وقفا لترقيق الأولى وصلا

 
 ما فيه الوجهان من الراءات: لورش في الراءات الآتية وجهان:

والترقيق لضعف حرف "فِرٍْق": فيه الوجهان: التفخيم لوقوع حرف الاستعلاء بعدها،  .1
وذكر المرصفي عِن الشيخ مصطفى المَْيِهي  (4)الاستعلاء بانكساره، وقدم المارغيني الترقيق وصلا ووقفا.

َّّم  َّّم وصلا فخ ْوجَه أن من فَخ
َ
صاحب كتاب: )فتح ال كريم المنان في تحرير بعض أوجه القرآن( والأ

ز الوجهين وقفا للاعتداد با  (5)لسكون وعدمه.وقفا، ومن رقق وصلا َجوَّّ
 "ذكرا" وبابه وسبق بيانه. .2
لفظ "مصر" عند الوقف فيها الوجهان، واختار ابن الجزري التفخيم، أما وصلا  .3

 فالتفخيم فقط. 
لفظ "القطرِ" و"يَسرْ"، و"نُذُر" في المواضع الستة بالقمر، له فيها الوجهان وقفا والمقدم  .4

 (6)الترقيق، أما وصلا فمرققة وجها واحدا.
 لفظ "حيران" وسبق بيانه.  .5
 الوجهان والترقيق مقدم. ، "أراكهم" في الأنفال .6

 
 
 
 

 

                                                           
 .138سراج القارئ  (1)
 .112النجوم الطوالع  (2)
 .1/215ال كشف  (3)
 .137، سراج القارئ 112النجوم الطوالع:  (4)
 .)هامش(1/125القارئ هداية  (5)
ينة 116النجوم الطوالع  (6)  .29، الجمال والز
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 أحكام اللامات :

الأصل في اللام هو الترقيق، ولا تغلظ إلا لسبب، وتغليظها هو تسمين اللام لا تسمين 
 حركتها.

ّ ه، اللّهم(: أجمع القراء وأئمة أهل الأداء على  -1 تغليظ اللام اللام في لفظ الجلالة )الل
ّ ه،  ّ ه تعالى إذا كان بعد فتحة أو ضمة، سواء كان في حالة الوصل أو مبدوءا به، نحو "شهد الل من اسم الل
ّ ه"، وإن كان قبلها كسرة فلا  ّ ه، كذبوا الل ّ ه ربنا، رسل الل ّ ه، قال عيسى ابن مريم اللهم، الل وربنا الل

ّ ه، لم خلاف في ترقيقها، سواء أكانت ال كسرة لازمة أم عارضة، زائد ّ ه، إنا لل ة أم أصلية، نحو"بسم الل
ّ ه، قِل اللهم". ّ ه ليغفر لهم، أحدٌ الل  (1)يكن الل

 علة تغليظ اللام في لفظ الجلالة إذ لم يسبق بال كسر:و  
 ذكر بعضهم أن أصله: "لاه" ثم دخلت عليه الألف واللام، وغلظت اللام ليخالف "اللات". 
يه: أن أصله "إلاه"  فأدخلت عليه الألف واللام، ثم طرحت الهمزة  وذكر بعض أصحاب سيبو

 فصار "الِلاه" ثم أدغم وغلظ كما ذكرنا. على اللام الساكنة
 .(2)وعلة إجماعهم على ترقيقه إذا انكسر ما قبله أنهم كرهوا أن يخرجوا من كسر إلى تغليظ 
 اللام في غير لفظ الجلالة: اختص ورش بتغليظ اللام بشروط كالآتي: -2  

 كانت اللام مفتوحة.إذا  . أ
 إذا تقدمها )صاد أو طاء أو ظاء( من غير فاصل إلا الألف. . ب

 أن يكون أحد هذه الحروف الثلاثة مفتوحا أو ساكنا، والأمثلة كالآتي: . ت
 (3)"الّصلاة، يْصلى"، "انطَلق، مْطلع"، "َظلم، من اْظلم".

ق مستعل، أراد أن يقرب وعلة تغليظ ورش لهذه اللامات أنه لما تقدم اللامَ حرٌف مفخم مطب 
يقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عملا واحدا...  اللام نحو لفظه؛ فيعمل اللسان عملا واحدا، و
وعلة اشتراط اللام مفتوحة؛ أن التغليظ إشباع فتح، ومحال أن يشبع الفتح في حرف مكسور أو 

 (4)مضموم.
 تنبيهات:

                                                           
 .140، سراج القارئ 2/214النشر  (1)
 .1/128شرح الهداية  (2)
 .2/113النشر  (3)
 .220-1/219ال كشف  (4)
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ي ثلاثة مواضع "فصالا، يّصالحا، طال"؛ كان إذا حال بين لحرف وبين اللام ألف وذلك ف .1
، وهو الأشهر اعتدادا بقوة الحرف المستعلي -وهو المقدم–تغليظها الأول: لورش في اللام الوجهان: 

ْوجَه والأقيس، والثاني: 
َ
 (1)ترقيقها: لأجل الفاصل بينهما.والأ

يظ اللام مع الفتح، إذا وقع بعد اللام ألف ممال نحو: "صلّى، مصلّى، يصلاها" فيكون تغل .2
وترقيقها مع التقليل؛ فإن كان لورش الوجهان في الألف كان له الوجهان في اللام، وإن كان له 
التقليل فقط في الألف كان له الترقيق فقط في اللام مثل رؤوس الآي في السور العشر نحو: "وذكر 

 (2)اسم ربه فصلى" الأعلى؛ إذ الإمالة والتغليظ ضدان فلا يجتمعان.
3.  ." إذا كانت اللام الجامعة لشروط التغليظ متطرفة ووقف عليها نحو: "أن يوَصْل، بطَْل، وَظّلْ

 دلالة على حكم الوصل، ولأن السكون عارض. -وهو المقدم-فلورش في اللام الوجهان وقفا: تغليظها: 
 (3)ترقيقها: اعتدادا بالعارض.

 :قال ابن بري 
 وفي ذوات الياء إن أمالا. ....لف في "طال" وفي "فصالا"والخ

 الشارح المارغيني أشار: إلى الآتي:
        

 يصلى    ــــــــــــــ   ياء ذات         
 فتح مع تغليظ       فتح ـــــــــــــــ        

 تقليل مع ترقيق.                                   
     تقليل ــــــــــــ        

 تغليظ مع الفتح.                                  
 
 
 
 
 

                                                           
 .114-2/113النشر  (1)
 .113/ 2النشر  (2)
 .2/116النشر  (3)
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 أحكام الوقف على أواخر الكلم.

الموقوف به والمستعمل عند القراء تسعة: السكون، الروم، الإشمام، الإبدال، النقل، 
 الإدغام، الحذف، الإثبات، والإلحاق. وإليك بيان ما استعمله ورش من هذه الوقوف:

في الوقف على الكلم المتحركة وصلا... لأن الوقف ضد الابتداء؛ السكون: هو الأصل  (1
يغ الحرف من الحركات  فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف بالسكون، وهو عبارة عن تفر

 الثلاث.
الروم: عبارة عن النطق ببعض الحركة، وقال بعضهم: هو تضعيف الصوت بالحركة  (2

يكون في حتى يذهب معظمها، وكلا القولين و احد، وقدر بعضهم المقدار المنطوق به ثلث الحركة و
 المضموم والمكسور دون المفتوح.

الإشمام: عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقال بعضهم: "أن تجعل  (3
شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة"، وكلاهما واحد، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف، 

 بيان للروم والإشمام.وسيأتي مزيد 
 الحذف: ويجري في أربعة مواضع: (4

يمٌ، مكنوٍن( من قوله تعالى: "إنه لقرآن كريم  . أ التنوين من المرفوع والمجرور )كر
 في كتاب مكنون"؛ حيث يحذف التنوين.

صلة هاء الضمير واوا كانت أو ياءً نحو: "ربه، به" من قوله تعالى: "إن  . ب
 ربه كان به بصيرا".

 الجمع نحو: "عليكم أنفسكم".صلة ميم  . ت
الياء الزائدة المثبتة في الوصل، نحو: "أكرمن، أهانن"، فعند الوقف  . ث

يوقف على الساكن.  تحذف و
 الإبدال: ويجري في موضعين:  (5

المنصوب المنون: التنوين في الاسم المنصوب سواء رسمت فيه الألف أم لم  . أ
نون التوكيد الخفيفة ألفا في موضعين: "ولَيَكونًا من  ترسم، نحو: "وكيلا" أو "دعاءً، نداءً". وتبدل كذلك

 الصاغرين" و"لنسفعًا بالناصية".
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تاء التأنيث المتصلة بالاسم المفرد كما في قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك  . ب
ينها  بالحكمة والموعظة الحسنة" فتبدل هذه التاء المربوطة هاءً لدى الوقف، وإن كانت منونة حذف تنو

 (1)ا بالهاء الساكنة.ووقف عليه
 فائدة الروم والإشمام ومواضعهما:

فائدة الوقف بالإشارة: )الروم والإشمام( هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف  
عليه؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك لحركة الموقوف عليها، وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف 

القارئ من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا بالإشارة إذا كان بحضرة 
 (2)يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمام؛ لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه.

يدخل الروم على الحرف المضموم والمكسور ولا يدخل على المفتوح؛ لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج  -
 (3)التبعيض كما يقبله ال كسر والضم لما فيهما من الثقل.بعضها خرج سائرها، فهي لا تقبل 

ويدخل الإشمام على الحرف المضموم دون غيره؛ لأنه المناسب لحركة الضمة لانضمام الشفتين عند  -
النطق بها، ولم يجز في المكسور والمفتوح لخروج المفتوح بانفتاح الفم، والمكسور بانخفاضه، ولهذا 

ا تقدم من أنه ضم للشفتين، ولأن الإشمام في المفتوحوالمكسور يوهم حركة تعسر الإتيان بالإشمام لم
 (4)الضم فيهما في الوصل بينما ليسا كذلك.

 الفرق بين الروم والاختلاس: ذكر المارغيني وتابعه المرصفي أن الفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
 أن الروم يؤتى فيه بثلث الحركة، والاختلاس يؤتى فيه بثلثيها. .1
 الروم لا يكون إلا في الوقف، والاختلاس يكون في الوقف والوصل. أن .2
أن الروم لا يكون إلا في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، والاختلاس يكون في  .3

 (5)جميع الحركات الثلاث بناء كانت أو إعرابا.
ة القراء، والمختار ملاحظة: الرواية بالروم والإشمام وردت عن أبي عمرو البصري وال كوفيين دون بقي

 (6)عند أكثر الشيوخ من أهل الأداء الأخذ بهما لجميع القراء كما نص عليه الداني وغيره.
 كيفية الوقف على المواطن الآتية:

                                                           
 .122 ، النجوم الطوالع518-2/517هداية القارئ  (1)
 .145. الوافي في شرح الشاطبية 2/125النشر  (2)
 .2/126النشر  (3()3)
 .2/513هداية القارئ  (4)
 .2/511. هداية القارئ 124النجوم الطوالع  (5)
 .126النجوم الطوالع  (6)
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 ما كان ساكناً في الوصل، لا يوقف عليه إلا بالسكون، نحو: "فلا تنهرْ، من يعتصْم...". .1
ولم تكن حركته منقولة، نحو: "لا ريَب، ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون،  .2

ّ ه"، يوقف عليه بالسكون فقط.  إن الل
الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث )المربوطة( نحو: "الجنة،  .3

الملائكة، القبلة" لا يجوز في الوقف عليها إلا السكون. لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه 
 دل من الحرف الذي كان عليه الإعراب.إعراب، بل هو مب

أما إذا وقف بالتاء المفتوحة اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء )المفتوحة( فإنه 
 (1)يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام.

المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما النقل، نحو: "وانحرِ ان شانئك"، وإما لالتقاء  .4
الليل، اشترَوُا الضلالة" ومنه "يومئذٍ، حينئذٍ" لأن كسرة الذال إنما عرضت عند ساكنين، نحو: "قِم 

لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، فلا يوقف عليها إلا 
 (2)بالسكون.

 هاء الكناية )هاء الضمير(: .5
والإشمام مطلقا، وهو مذهب أبي بكر بن ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الوقف عليها بالروم  -

 مجاهد.
ومنعها آخرون مطلقا لأن حركتها عارضة، وهو ظاهر كلاِم الشاطبي، والوجهان حكاهما الداني في  -

 غير التيسير، وقال: الوجهان جيدان.
 وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل الآتي: ]ابن الجزري[. -

لها ضم أو واو ساكنة أو كسر أو ياء ساكنة، نحو: "يعلمُه، منعوا الروم والإشمام فيها إذا كان قب
وأمرُه، أخذوه، وليرضوه" ونحو: "به، بربه، فيه، إليه"، طلبا للخفة لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة 

 أو أشار إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر.
ها ألف أو فتح أو وأجازوا الإشارة )الروم والإشمام( إذا لم يكن قبلها ذلك )أي كان قبل

خلفه، منه، عنه(، قال ابن الجزري: "وهو أعدل  ساكن صحيح( نحو )اجتباه، هداه، أن يعلمه، لن ّيُّ
 (3)المذاهب عندي".

                                                           
 .2/126النشر  (1)
 .2/123النشر (2)
 .2/124نفسه (3)
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  ياءات الإضافة
 

يف الأسماء والأفعال لمتكلم، وهي ياء متطرفة تلحق آخرياء الإضافة هي الياء الزائدة الدالة على ا :التعر
  :والحروف

 ..... : نفسي ، وذكري الأسماء
  .... الأفعال: فطرني ، أوزعني

 ....... لي –الحروف : إني 
 

 : المحترزات
 بقولنا "الزائدة" : أخرجنا

  ، نحو : ) أدري( على وزن أفعل:من بنية الكلمة -لام الكلمة-الياء أصلية  -
 . التي ( ليس لها وزن لأنها من الأسماء الجامدة .... الخ –)الذي 

، "عابري سبيل" "مقيمي الصلاة" ، "مهل كي الحرث" : "حاضري المسجد" ،نحو : ياء جمع المذكر السالم -
 .....الخ

 
 :مواضع كما يلي 5كلمات في  4ووردت في : ياء المثنى -
  20ثلثي( المزمل )*
  12طرفي( هود )*

   1 يدي( الحجرات) *
 41- 39صاحبي( يوسف )*
 
 ، واسجدي ....الخ، وقري، واشربيفكلي :ومة ومتطرفة( نحومرس) :المخاطبةالياء الدالة على المؤنثة  -
 

  الإستدلال على ياء الإضافة كيفية
 : نحو لوكانت لام الكلمة فهي أصليةلياء ليست لام الكلمة فهي زائده، الميزان الصرفي : لو ا -1
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 (.على وزن أفعل )فهي ليست ياء إضافة –أدري         
 (على وزن فعلي )فهي ياء إضافة –ذكري        
 (فطرني على وزن فعلني )فهي ياء إضافة       

 :نحو –بكاف الخطاب أو هاء الضمير  الياء تعوّض -2
 (ذكره )فهي ياء إضافة –ذكرك  –ذكري        
 (لايصح قول أدرك)فهي ليست ياء إضافة –أدري        
 (.ي )فهي ياء إضافةأوزعك و على وزن أفعلن –أوزعه  –أوزعني        

ّ ه عليه  : قال الإمام الشاطبي رحمة الل
 وليست بلام الفعل ياء إضافةٍ *** وما هي من نفس الاصوِل فتُشكلا

 تليه يُرى للهاء والكاف مدخلا     ول كنها كالهاء والكاف كل ما *** 
 : حكمها

 (يرشدونلعلهم  وليومنوا ب يَ  تدور بين الإسكان والفتح )فليستجيبوا لِي 
 

 :عددها في القران ال كريم
 : ياء على قسمين 876عددها في القران ال كريم 

 في القرآن ال كريم اموضع 664قسم متفق عليه : 
يق الشاطبية اموضع 212قسم مختلف عليه :   من طر

 
 :أقسام بحسب ما بعد ياء الإضافة 6القسم المختلف عليه ينقسم إلى 

 ا(موضع 99في قبل همزة قطع مفتوحة )وقعت  -1
 . إلا سبعة مواضع يسكنها يفتح ورش كل ياء إضافة تلتها همزة قطع مفتوحة في كل القرآن : القاعدة

 :المواضع المستثناة هي
 152أذكركم ( بالبقرة  فاذكرون ي (-(1) 
 14أنظر إليك ( بالأعراف  قال رب أرن ي) -(2) 
 49 ألا في الفتنة سقطوا ( بالتوبة ولا تفتن ي ) -(3) 
 47أكن من الخاسرين ( بهود  وإلا تغفر لي وترحمن ي) -(4) 
يا ( بمريم  فاتبعن ي ) -(5)   43أهديك صراطا سو
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 26أقتل موسى ( بغافر وقال فرعون ذرون ي) -(6) 
 60أستجب ل كم ( بغافر  ادعون ي ) -(7) 

 ا(موضع 52همزة قطعية مكسورة )في قبل  -2
 إلا في تسعة مواضع يسكنها تلتها همزة قطع مكسورة في كل القرآن يفتح ورش كل ياء إضافة : القاعدة

 : المواضع المستثناة هي
   14 إلى يوم يبعثون ( بالأعراف قوله تعالى ) قال أنظرن ي (1)

 33إليه ( بيوسف  قوله تعالى ) مما يدعونن ي (2)
 36 إلى يوم يبعثون ( بالحجر قوله تعالى ) فأنظرن ي (3)
 79إلى يوم يبعثون ( بصاد  ى )فأنظرن يقوله تعال (4)

  في الياء الأولى -- 34إنيَ أخاف أن يكذبون ( بالقصص  قوله تعالى ) يصدقن ي (5)
 41إلى النار ( بغافر  قوله تعالى ) وتدعونن ي (6)

 43إليه ( بغافر  قوله تعالى ) لا جرم أن ما تدعونن ي (7)
 15تبت إليك ( بالأحقاف  إني قوله تعالى ) وأصلح لي في ذريت ي (8)

 10 إلى أجل ( بالمنافقون قوله تعالى ) لولا أخرتن ي (9)
 مواضع( 10همزة قطعية مضمومة )في  -3

 : إلا موضعين سكنهما وهما يفتح ورش كل ياء إضافة تلتها همزة قطع مضمومة :القاعدة
 40أوف بعهدكم ( بالبقرة  قوله تعالى ) بعهدي( (1
  96  أفرغ ( بال كهف آتون يقوله تعالى ) ( (2

يف )في  -4  ا(موضع 14همزة وصل مقترنة بلام التعر
  . موضعا بدون استثناء 14 الفتح في ال : القاعدة

ّ ه( ، )يا عبادَي الذين آمنوا( ، )يا عبادَي  نحو : ) ربيَ الذي يحيي( ، )عهدَي الظالمين( ، )ربيَ الل
 (الذين أسرفوا

يف )في همزة وصل مجردة عن لام ال -5  (مواضع 7تعر
 : وهي إلا في ثلاثة مواضع الفتح  :دةالقاع

 144اصطفيتك ( بالأعراف  قوله تعالى ) إن ي(  (1
 .عند وصل الآيتين 31 - 30اشدد به أزري( طــــه  قوله تعالى ) هارون أخي(  (2
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الياء لالتقاء )وصلا تسقط  27اتخذت مع الرسول سبيلا ( بالفرقان  قوله تعالى ) يا ليتن ي(  (3
 (.الساكنين

 ا(موضع 30حرف غير الهمز )في  -5
 بالفتح ا قرئموضع 11باستثناء ،  حكمها الإسكان: القاعدة

 125للطائفين ( بالبقرة  قوله تعالى ) أن طهرا بيت يَ (  (1
 ()انفرادة لورش 186لعلهم يرشدون ( بالبقرة  قوله تعالى ) وليومنوا ب يَ (  (2
ّ ه ( بآل عمران ) فقد أسلمت وجهيَ قوله تعالى (  (3   20 لل
 7 للذي ( بالأنعام قوله تعالى ) إني وجهت وجهيَ (  (4
ّ ه رب العالمين ( بالأنعام قوله تعالى ) وممات يَ (  (5  162 لل
 18 فيها مئارب أخرى ( طه قوله تعالى ) ول يَ (  (6
  26 للطائفين ( بالحج قوله تعالى ) وطهر بيت يَ (  (7
َ قوله (  (8  118من المومنين ( بالشعراء  تعالى ) ونجني ومن معي
 22لا أعبد الذي فطرني ( بيس  ل يَ  قوله تعالى ) وما(  (9

 21ل َي فاعتزلون ( بالدخان  قوله تعالى ) وإن لم تومنوا(  (10
 6دين ( بالكافرون  قوله تعالى ) ل كم دينكم ول يَ (  (11

  : ملاحظة
 :وجهان (162بالأنعام )  لورش في قوله تعالى ) ومحياي

 إسكان الياء الثانية منها وصلا ووقفا مع المد المشبع في الألف -
 .ووجه الفتح في الياء الثانية ... والمقدم وجه الإسكان كما ضبطت في المصحف -
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 الياءات الزوائد

وتنقسم إلى أربعة [ مائة وإحدى وعشرون ياء 121عدد الياءات الزوائد الواقعة في القرآن ] 
 رؤوسها، وفي كل تكون أصلية وزائدة. أقسام، لأنها تكون في وسط الآي وفي 

  [ ثلاثة عشر موضعا، وهي:13في ] فتكون في وسط الآي أصلية  ]القسم الأول[ 
"الداع" موضع بالبقرة وموضعان بالقمر، و"يأت" بهود، و"المهتد" بالإسراء وال كهف، و"نبغ" في 

يلعب" اد" بالحج، و"كالجواب" بسبأ، و"الجوار" باـــل شورى، و"المال كهف، و"الب ناد" ب  ق، و"يرتع و
 بيوسف.

  وهي: عشرين موضعا،[ اثنين و22في ] وتكون في وسط الآي زائدة  ]القسم الثاني[ 
"دعان واتقون يا أولي" في البقرة، و"اتبعن وخافون" بآل عمران، و"تسئلن وتخزون" بهود، و"تؤتون" 

براهيم، و"لئن  أخرتن" بالإسراء، و"أن يهدين وإن ترن وأن يؤتين وأن تعلمن"  بيوسف، و"أشركتمون" بإ
ّ ه" بالنملبال كهف، و"تتبعن" ب  طه، و يس، و"ياعباد فاتقون وفبشر  ، و"إن يردن" ب  "أتمدونن وفما آتان الل

يلتحق بها "يا عباد ل   المصاحف.بعض " نظرا لحذفها من  ا خوف عليكمعباد" بالزمر، و

  وهي: في ست مواضع، وتكون في رأس الآي أصلية  ]القسم الثالث[
  "المتعال" بالرعد، و"التلاق والتناد" بالمؤمن، و"يسر وبالواد" بالفجر.

  :وهيموضعا،  [75] في وتكون في رأس الآي زائدة  ]القسم الرابع[
يونس، وثم لا  فارهبون وفاتقون ولا تكفرون بالبقرة، وأطيعون بآل عمران، وفلا تنظرون بالأعراف و

تقربون ولولا أن تفندون بيوسف، ووإليه متاب وفكيف كان عقاب  تنظرون بهود، وفأرسلون وولا 
براهيم، وفلا تفضحون وولا  وفارهبون تخزون بالحجر، وفاتقون  ووإليه مآب بالرعد، ووعيد ودعاء بإ

وأن  بالنحل، وفاعبدون موضعين وفلا تستعجلون بالأنبياء، ونكير بالحج، وبما كذبون موضعين، وفاتقون 
يحضرون ورب ارجعون وولا تكلمون بالمؤمنين، وأن يكذبون وأن يقتلون وسيهدين وفهو يهدين ويسقين 

شهدون بالنمل، وأن يقتلون وأن وأطيعون ثمانية وإن قومي كذبون بالشعراء، وحتى ت ويشفين وثم يحيين 
بسبأ وفاطر، وولا ينقذون وفاسمعون ب  يس، ولتردين  يكذبون بالقصص، وفاعبدون بالعنكبوت ونكير 

وسيهدين وأطيعون  وسيهدين بالصافات، وعقاب وعذاب ب  ص، وفاتقون بالزمر، وعقاب بغافر، 
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ليعبدون وأن يطعمون وفلا بالزخرف، وأن ترجمون وفاعتزلون بالدخان، ووعيد معا ب  ق، و
يات، ونذر ستة بالقمر، ونذير ونكير بالملك، وأطيعون بنوح، وفكيدون بالمرسلات،  تستعجلون  بالذار

  وأكرمن وأهانن بالفجر، ودين بالكافرون.
 

، وهي جملة ما اختلف القراء في إثباته وصلا ووقفا أو [ مائة وإحدى وعشرون ياء121هذه ]ف
 .وصلا فقط

 :هي)أثبتها وصلا وحذفها وقفا(الزائدة عند ورش  47الياءا ت ال  
 185البقرة ( أصلية )الداِع ى . 1

  6القمر ( أصلية )الداِع ى. 2
 18القمر ( أصلية )الداِع ى 3.

 185البقرة  دعان ى 4.
 20آل عمران  اتَبَعن ى  5.

 46هود  تسألّن ى 6.
 105هود  (أصلية) يأت ى 7.

براهيم  وعيد ى 8.  17إ

براهيم  دعاء ى 9.  42إ
 62الإسراء  أخرتن ى 10.

 97الإسراء  (أصلية) المهتد ى 11.
 17ال كهف  (أصلية) المهتد ى 12.

 24ال كهف  يهدين ى 13.
 64ال كهف  يؤتين ى 14.

 40ال كهف  (أصلية)نبغ ى 15.
 66ال كهف  تعلمن ى 16.

 93طه  تتبعن ى 17.
 23الحج  (أصلية)الباد ى 18.

 36النمل  أتمدونن ي19 .
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 المطلب الأول: مفهوم الوقف والابتداء والمصطلحات المقاربة.

 مفهوم الوقف والابتداء -أولا

 معنى الوقف لغة واصطلاحا:  -1

 .(1)الوقف لغة: ال كف والحبس عن مطلق شيء

الوقف اصطلاحا: قطع الصوت على الكلمة زمنا يسيرا يتمكن فيه القارئ من التنفس عادة، بنيّة 
يكون الوقف في رءوس الآي وأوساطها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما  استئناف القراءة، و

 .(2)من ألا ... " اتصل رسما.نحو: أين من "أينما،، وإن من إنما، وأن

 معنى الابتداء لغة واصطلاحا:  -2

ُ ابتداءً  الابتداء: لغة: البَْدءُ، والشروع، وهو ضد الوقف تقول بدأُت الشي  ء: فعلتُه
 .(3)ء والبدء: فعُل الشي

الابتداء اصطلاحًا: هو الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع وانصراف عنها أو بعد  
 .(4)اءة وقف بنية استئناف القر

 ولدراسة الوقف والابتداء جانبان:  

 أولهما: معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به وهذه قضية يحّددها المعنى والسياق . 

خر: كيف يوقف على الكلمة وكيف يبتدأ وما يحدث في هذا الصدد من صور صوتيّة أو آوال
يفية، والذي يهمنا هو الجانب الأول  .(5)تصر

 والقطع مفهوم السكت -ثانيا

 : مفهوم السكتأ 

                                                           
 9/3059منظور:انظر: مادة )وقف(، لسان العرب البن  - (1)
 .233غاية ادلريد يف علم التجويد لعطية قابل نصر، ص  - (2)
 «.بدأ » ( مادة: 711لسان العرب البن منظور )ت:  - (3)
 .233غاية ادلريد يف علم التجويد لعطية قابل نصر، ص  - (4)
 1/415الربىان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين دمحم الزركشي،  - (5)
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 .(1)السكت لغة: المنع. يقال: َسكََت الرجل عن الكلام أي امتنع عنه 

واصطلاحًا: قَْطُع الصوت زمنا يسيرًا على الكلمة القرآنية من غير تنفس بنية استئناف القراءة 
 مقداره حركتان، وهو مقيد بالسماع والنقل .

فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل، وصحت به وهو مقيد بالسماع، » قال ابن الجزري: 
 .(2)الرواية"

قال الإمام أبو شامة المقدسي: )الإشارة بقولهم "دون تنفس" إلى عدم الإطالة المؤذنة و
 .(3)بالإعراض عن القراءة 

يق الأزرق موضعان:و   مواضع السكت عند الإمام ورش من طر

[ فيه وجهان الإدغام والإظهار، فبالإدغام لا 29، 28الأول: قوله تعالى: مالِيَهْ هَلََك ]الحاقة: 
 . (4)سكت، أما بالإظهار فيسكت القراء كلهم على هاء مالِيَهْ، لأنه لا يتأتى إلا بالسكت

والثاني: موضع الانتقال من سورة إلى سورة أدنى منها بترتيب المصحف؛ فيجوز له السكت 
 الأوجه.دون بسملة، وهو الوجه المقدم على ما عداه من 

 : مفهوم القطع:ب 

 القطع لغة: هو الإبانة والإزالة. تقول قطعت الشجرة إذا ابنتها وأزلتها.

القطع اصطلاحًا: قطع القراءة رأًسا والانصراف عنها إلى أمر خارجي لا علاقة له بها، فإذا 
 عاد إليها مرة ثانية استحب له أن يستعيذ.

سور أو على رءوس الآي على الأقل؛ لأن ولا يكون قطع القراءة إلا في أواخر ال 
ّ ه بن أبي  رءوس الآي في نفسها مقاطع، وقد ذكر الإمام ابن الجزري في النشر بسند متصل إلى عبد الل

                                                           
 ".1/337وانظر: "النشر:  2.، 153القول ادلفيد: صهناية  - (1)
 .1/243النشر:  - (2)
 67 : صإبراز ادلعاين - (3)
 ".1/337وانظر: "النشر:  2.، 153هناية القول ادلفيد: ص - (4)
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ّ ه بن أبي الهذيل تابعي كبير، وقوله:  ،الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرءوا الآية ويَدَعُوا بعضها وعبد الل
ّ ه تعالى أعلم"كانوا، يدل على أن الصحابة كا  .(1)نوا يكرهون ذلك والل

أمره أن يقرأ عليه سورة النساء، حتى إذا وصل    وثبت عن ابن مسعود  أّن النبي 
قال له: حسبك الآن، ، ١٤النساء: ٱُّٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك َّ  إلى قوله تعالى:

ُّٱ يك  قبل إتمام المعنى؛ لأن قوله تعالى:، وقطع القراءة على هذه الآية (2)قال فرأيته، فإذا عيناه تذرفان
مرتبط من جهة المعنى بما قبله، والتمام على ، ١٤النساء: مل ىل  يل ام مم رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي َّ 

ُّٱ مي ني ىي يي جئ حئ   رأس الآية هو الوقف التام؛ لأن ما بعدها كلام مستأنف جديد، وهو قوله تعالى:
حس  خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط  خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  خت مت هتمث حج مج جح مح جخ مخ جس 

  .١٤النساء: مظ جع مع جغ مغ جفحف خف  مف حق مق جك حك َّ 

وهذا العمل منه حجة في من قطع قراءته قبل تمام المعنى، ول كن إن تتبع المعنى، وقطع  
عند انقضاء الأخبار والقصص، كما ورد ذلك عن السلف الصالح من التابعين والقراء وغيرهم، فذلك 

 علماء الوقف والابتداء. حسن، بل هو مما يعتنى به

 الفرق بين الوقف والقطع والسكت:ثالثا: 

ى سكتا إلا مع قطع  ى وقفًا إلا مع إجراء التنفس، بخلاف السكت لا يُسمَّّ الوقف لا يُسمَّّ
 النفس.

الوقف: لا يشترط أن يكون على رأس أية بخلاف القطع: يشترط الوقف فيه على أواخر 
 الآيات.

 .(3)نية استئناف القراءة، بخلاف القطع فيه نية التوقف عن القراءةالوقف والسكت: فيهما 

  :أهمية دراسة علم الوقف والابتداءالمطلب الثاني: 

يُعد الوقف والابتداء من أهّم موضوعات التجويد التي لابد للقارئ من معرفتها،  
 .(1)قراءته فيومراعاتِها 

                                                           
 .1/240النشر:  - (1)
 رواه البخاري ومسلم. - (2)
 . 407انظر كتاب علم التجويد للمجتهدين ص:  - (3)
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  :لقارئ معرفة الوقف والابتداءوقد أوجب المتقدِّمون من الرعيِل الأول على ا 

ُ الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحدٍ - ِ القرءاِن معرفة قال ابن الأنباري: " ومن تماِم مَعرفة
 .(2)معرفة معاني القرءان إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدُلّ دليل على وجوِب تعلُّمِه وتعلِيمه

 قال ابن الجزري:-

يدِكَ لِْلحُرُوفِ  َّ مِْن مّعْرِفَةِ الوقُوفِ          وَبَعْدَ َتجْوِ  لابُد

ُّٱ ىن ين جه مه ىه يه جي سئل عن قوله تعالى:   ثبت أن الإمام عليًّا بَن أبي طالب   
 ، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف قال ابُن الجزري: ففي كلام علي ١المزمل: َّ 

 .(3)دليل على وجوب تعلمه ومعرفته

قال: " لقد عشنا برهة من دهرنا، وإنَّ أحدنا ليؤتى الإيمان قبل  وعن ابن عمر  
فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كمَا تتعلمون  القرءان، و تنزل السورة على محمد 

حته إلى أنتم اليوم القرءان، ولقد رأينا اليوم رجالاً يُؤْتَى أحدهم القرءان قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فات
خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي أنا رسول 

ّ ه إليك لتعمل بي، وتتعظ بمواعظي "   .(4)الل

تعلمه إجماعًا من الصحابة  يقال ابن الجزري : " وفى كلام ابن عمر برهان على أن ف 
"(5) من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيزَ أحدًا إلا بعدَ معرفته الوقف قال : " ومن ثَمَّ اشترط كثيرٌ ، ثم

والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن 
ّ ه عليهم أجمعين"  .(6)ِشيوِخهم الأولين رحمة الل

                                                                                                                                                                                     
 145ص/  العميد: - (1)
 .6 – 5منار اذلدى: ص/  - (2)
 .225النشر: ص/ - (3)
 .5منار اذلدى: ص/  - (4)
 .225ص/  1النشر : ج/ - (5)
 .225ص/ 1النشر: ج/ - (6)
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ّ ه   فتشهد أحدهما فقال: "مَْن  وعَْن عَدِِيّ بِْن حَاِتٍم قال: جاء رجلان إلى رسول الل
نَْت يُطِْع اللَّهَ وَرَُسولَهُ فَقَْد رََشدَ وَمَْن يَعْصِهِمَا ) * * ( فقال رسول

َ
ْو اْذهَْب بِئَْس اْلخَطِيُب أ

َ
: " قُْم أ

"(1) . 

يذان بكراهية القطِع على المستبشِع من   قال الحافظ أبو عمرو الداني : " ففي هذا الخبر إ
بما يُبيِّنُ حقيقَتَه، ويدُلّ على المراد منه، لأنَّه  إنَّما أقام الخطيب لمَّا قطع على ما يقبُح، إذ  اللفظ المتعلِّق

جمع بقطعه بين حال من أطاع وحاِل من عصى، ولم يفصل بين ذلك، وإنَّما كان ينبغي له أن يقطع 
يصل كلامه إلى آخ ره، فيقول: " وَمَْن يَعْصِهِمَا فَقَْد على قوله: " فَقَْد رََشدَ "، ثم يستأنف ما بعد ذلك، و

ّ ه ،  فيغَوى " ، وإذا كانَ مِثل هذا مَكروهًا مستبشعًا فى الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو  كتاب الل
 .(2)الذي هو كلام رُبّ العالمين أشدُّ كراهيةً واستبشاعًا، وأحُقّ وأولى أن يُتجنب"

 مذاهب القراء في الوقف:المطلب الثالث: 

لابد من معرفة أصول مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء "قال ابن الجزري:  
ليعتمد في قراءة كل مذهبه، فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه 

م النص بذلك. وابن كثير روينا عنه نصاً أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: )وما يعل
ّ ه يله إلا الل  إنما يعلمه بشر( لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. )، وعلى: (وما يشعركم)، على قوله: (تأو

وهذا يدل أنه يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي: أنه كان 
ً ولا يتعمد في أوساط الآي وقفاً سوى هذه الثلا ثة المتقدمة، يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقا

يقول هو أحب إلي وذكر عنه الخزاعي ، وأما أبو عمرو فروينا أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي و
 أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر عنه أبو الفضل الرازي: أنه يراعي حسن الوقف.

ماً وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء، وذكر الخزاعي أن عاص
وال كسائي كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام، وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف بعد انقطاع 
يل فلا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي  النفس، فقيل لأن قراءته التحقيق والمد الطو

وقفاً معيناً، ولذلك آثر وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يكن يتعمد 
 وصل السورة بالسورة فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر السورة.

                                                           
 رواه مسلم. - (1)
 .133ادلكتفى: ص/  - (2)
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والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفاً وابتداءً، وكذا حكى عنهم غير واحد منهم 
ّ ه تعالى  .(1)"الإمامان أبو الفضل الخزاعي، والرازي رحمهما الل

 

 

 

 

 

 :والمؤلفات فيه نشأة علم الوقف والابتداءابع: المطلب الر

 مر علم الوقف والابتداء بمرحلتين: : نشأة علم الوقف والابتداءأولا:  

 المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التأليف:

يل    نشأ علم الوقف والابتداء مع نزول القرآن ال كريم على نبينا محمد  فقد علمه جبر
 :نقتصر علىالقرآن وعلومه أدلة على ذلك كيفية الوقف، وقد ذكر علماء 

، إني أقرئت القرآن فقيل لي: على يا أبيّ ":    قال: قال النبي عن أبي بن كعب  
حرف، أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين، قلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين، 

ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال:  أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة، قلت: على
ً حكيمًا، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية  ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: سميعا عليما عزيزا

 ."رحمة بعذاب

 المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد التأليف:

وهذه المرحلة تميزت باعتناء علماء القراءة بالوقف والابتداء، وأصبح لكل قارئ  
وألفوا فيه مؤلفات كما سيأتي ذكرها، واستمرت هذه المرحلة إلى أن أصبح  هب في الوقف والابتداء،مذ

الوقف والابتداء باباً من أبواب التجويد، وعند النظر والتدقيق نجد أن علم الوقف والابتداء نسبته إلى 
                                                           

 .1/238النشر:  - (1)
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ر عن المعنى لا الأداء، وإنما علم التفسير أولى من نسبته لعلم القراءة؛ لأّنَّ علم الوقف والابتداء صاد
 يستفيد منه أهل الأداء بعد توقيفهم عليه.

 المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد التأليف:

لفت في علم الوقف والابتداء  تقسم  لى قسمين:إالمؤلفات التي أُّ

 الأول: مؤلفات خاصة بعلم الوقف والابتداء.

 ً  ا. الثاني: مؤلفات ذكر فيها علم الوقف والابتداء ضمن

 مؤلفات خاصة بعلم الوقف والابتداء: أما القسم الأول:

  ً حتى أوصلها بعض الباحثين إلى  ،إّنَّ المؤلفات الخاصة بعلم الوقف والابتداء كثيرة جدا
فوق المئة مؤلف، وليس هذا البحث في مقام استقصاء جميع هذه المؤلفات، فإّنَّ أغلب هذه المؤلفات 

وى القليل، وسوف أنبِّه على المطبوع منها حتى تحصل الفائدة بذلك، مفقودة، ولم يصل إلينا منها س
وسوف أقتصر غالبًا على ذكر مؤلفين أو ثلاثة في كل قرن لبيان التسلسل التاريخي للمؤلفات، ولبيان أول 

 من ألّف في هذا العلم:

ّ ه بن عامر اليحصبي )ت -1  (.ه118كتاب المقطوع والموصول، لعبد الل

 (.ه154تداء لأبي عمرو بن العلاء المازني )تالوقف والاب -2

 (.ه189كتاب مقطوع القرآن وموصوله لعلي بن حمزة ال كسائي )ت -3

 (. مطبوعه231الوقف والابتداء لمحمد بن سعدان الضرير المقريء )ت -4

 (.ه255المقاطع والمبادئ لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني )ت -5

 (. مطبوعه328بن القاسم بن بشار الأنباري )ت إيضاح الوقف والابتداء لمحمد -6

 (. مطبوعه338القطع والائتناف لأبي جعفر محمد بن أحمد النحاس )ت -7

 (.ه415الوقوف لعلي بن محمد الهروي )ت -8

 شرح كلا بلى ونعم والوقف على كل واحدة منهم لمكي بن طالب مطبوع. -9
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 (. مطبوعه444ن بن سعيد الداني )تالمكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو عثما -10

(. حقق في رسالة ه516الوقف والابتداء لأبي الحسن علي بن أحمد الغزال )ت -11
 دكتوراه

نظام الأداء في الوقف والابتداء لعبد العزيز بن علي الطحان المعروف بأبي الأصبغ  -12
 (. مطبوعه560)ت

(. حقق ه560سجاوندي الغزنوي )تالإيضاح في الوقف والابتداء لمحمد بن طيفور ال -13
 في رسالة دكتوراه

 وقوف القرآن للسجاوندي. مطبوع -14

الهادي في معرفة المقاطع والمبادئ لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني )ت نحو  -15
 (. حقق في رسالة دكتوراهه600

 (.ه680كتاب الوقوف لأحمد بن يوسف ال كواشي )ت -16

 (.ه728بن محمد القمي )تأوقاف القرآن للحسن  -17

براهيم بن عمر الجعبري )ت -18  (.ه732وصف الاهتداء في الوقف والابتداء لإ

يا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي )ت -19 (. ه926المقصد لتلخيص ما في المرشد لزكر
 مطبوع

 ( مطبوعه930وقف القرآن لمحمد بن جمعة السماتي الهبطي )ت  -20

الوقف والابتداء لأحمد بن عبد ال كريم الأشموني من أعيان القرن منار الهدى في  -21
 الحادي عشر. مطبوع

 (.ه1109الدرة الغراء في وقف القراء لأبي عيسى محمد المهدي الفاسي )ت -22

ّ ه )ت -23  (.ه1235الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء لمعين الدين بن أبي عبد الل
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ّ ه الاستنبولي الحنفي تحفة الأمين في وقف القرآن  -24 المبين لمحمد أمين بن عبد الل
 (.ه1275)ت

 (.ه1313رسالة في الوقوف على رؤوس الآي لمحمد بن أحمد المقريء الضرير )ت -25

(. ه1400معالم الاهتداء في علم الوقف والابتداء للشيخ محمود بن خليل الحصري )ت -26
 مطبوع

ّ ه بن الصديق الغماري منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف ال -27 هبطي لعبد الل
 (. ه1413)ت

 مؤلفات ذكر فيها علم الوقف والابتداء ضمنًا.: القسم الثاني

 :أربعةوهذه المؤلفات على أنواع  

الأول: كتب علوم القرآن: ومن أشهر ال كتب التي تحدثت عن هذا العلم: جمال القراء وكمال 
 ً وسماه علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء وساق  الإقراء لعلم الدين السخاوي، فقد جعله بابا

أحاديث بإسناده في وجود هذا العلم في زمن النبوة، وذكر علة ذلك ثم ذكر خلاف الناس في أقسام 
الوقف، وخلاف الفقهاء، ثم ذكر المواطن التي لا يصح الوقف عليها وأطنب في الوقف على الاستثناء، 

عة وضرب لكل قسم بمثال، ثم ذكر أسباب الاختلاف في الوقف وتكلم ثم اختار أقسام الوقف الأرب
 عن المتشابه، والوقف على بلى وكلا وحروف أخرى.

البرهان في علوم القرآن للزركشي، فقد ذكره في النوع الرابع والعشرين، وذكر فوائده وأهميته، 
ج إليها لمعرفة الوقف، والوقف على والمؤلفات فيه، ووجوده في زمن النبوة والصحابة، والعلوم التي يحتا

يف كل قسم، وضرب الأمثلة لذلك،  رؤوس الآي والخلاف فيه، وأقسام الوقف والخلاف فيه وتعر
 والمواطن التي لا يوقف عليها، وتكلم عن مسائل متفرقة في الوقف.

ه، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي فقد ذكره في النوع الثامن والعشرين، وذكر من صنف في
يفه، وأصل هذا العلم، وأنواع الوقف، وما لا يجوز الوقف عليه، ثم ذكر تنبيهات في الوقف، وما  وتعر

يف الوقف والقطع والسكت على ما  ستقر عليه المتأخرون، ثم ذكر ايحتاجه الواقف من العلوم ثم ذكر تعر
لى لزوم اتباع رسم المصحف ضوابط الوقف، والوقف على أواخر الكلم، ثم ختم ذلك بذكر إجماع العلماء ع

 في الوقف. 
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الثاني: كتب التفسير: ومن أشهرها: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد 
 ، وتبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر لأحمد بن يوسف ال كواشي.)الشهير بتفسير النيسابوري(القمي

اءات العشر والأربعين الثالث: كتب القراءات: ومن أشهر كتب القراءات: الكامل في القر
 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري. ،البسكري الجزائري الزائدة عليها ليوسف بن علي الهذلي

الرابع: كتب التجويد: ومن ذلك: التمهيد في علم التجويد لابن الجزري، والعميد في علم التجويد 
 .وغالب مذكرات علم التجويد لمحمود بن علي بسة المصري

 ب الخامس: أقسام الوقف الاختياري على مذهب الداني وابن الجزري.المطل

 :الوقف التامأولا: 

يفه ومواضعه:  -1  ً بما بعده لا لفظاً  ،وهو الوقف على كلام تم معناهتعر وليس متعلقا
  .ولا معنى

كالوقف على قوله  ،وأكثر ما يكون هذا الوقف في رؤوس الآي وانتهاء القصص 
 َ اكَ نَْستَعِينُ﴾  الفاتحة:  4وِْم الدين﴾  الفاتحة: تعالى: ﴿ مالك ي اكَ نَعْبُدُ وَِإيَّّ يَّّ والابتداء بقوله تعالى: ﴿ ِإ

، والابتداء بقوله: ﴿ ِإّنَّ الذين َكفَرُواْ﴾  5، وكالوقف على نحو ﴿ وأولائك هُمُ المفلحون﴾  البقرة: 5
قِينَ﴾  هود: ، . ونحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ ِإّنَّ العاقبة 6البقرة:  َّّ ، والابتداء بقوله سبحانه: ﴿ 49لِلْمُت

خَاهُْم هُوداً﴾  هود: 
َ
، وذلك لأن لفظ "المفلحون" تمام الآيات المتعلقة بالمؤمنين وما بعده 50وإلى عَادٍ أ

وكذلك لفظ "للمتقين" تمام الآيات المتعلقة بقصة سيدنا نوح وما  ،منفصل عنه متعلق بأحوال الكافرين
 صل عنه ابتداء قصة سيدنا هود عليهما الصلاة والسلام.بعده منف

نِي عَِن   َّّ َضل
َ
َّّقَْد أ وقد يكون في وسط الآي كالوقف على لفظ "جاءني" في قوله تعالى: ﴿ ل

ّ ه تعالى: ﴿ 29الذكر بَعْدَ ِإْذ جَآءَنِي﴾  الفرقان:  ، فهذا تمام حكاية قول الظالم وتمام الفاصلة ففي قول الل
 .29ن لِلِإنْسَاِن خَذُولاً﴾  الفرقان: وَكَانَ الشيطا

وقد يكون بعد تمام الآية بكلمة كالوقف على لفظ "كذلك" "وبالليل" "وزخرفاً" من قوله  
ً كَذَلَِك﴾  هُْم مِّن دُونِهَا ِستْرا َّّ ْم َنجْعَل ل َّّ َلََغ مَْطلـِـَع الشمس وَجَدَهَا تَْطلُُع على قَوٍْم ل  تعالى: ﴿ حتى ِإذَا ب

ِ 91-90ال كهف:  ونَ عَلَْيه ُّّ َمُر ت َّّ كُْم ل َّّ ْصبِِحينَ وبالليل﴾  الصافات: ، ﴿ وَِإن ، ﴿ وَلِبُيُوتِهِْم 138-137ْم مُّّ
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ِكئُونَ وَزُْخرُفاً﴾  الزخرف:  َّّ ً عَلَْيهَا يَت بْوَاباً وَسُرُرا
َ
، . فإن تمام الآية في كل "ستراً" و"مصبحين" 35-34أ

 و"يتكئون" وتمام الكلام لفظ "كذلك" "وبالليل" "وزخرفاً".

يكون في أواخر السور وهو   ظاهر. و

 .(1)وسمي تامّاً لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ والمعنى

 أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده لما تقدم في وجه تسميته بالتام. :حكمه-2 

هذا والمراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. 
ً للمتأخر أو والمراد بالتعلق الل فظي أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من حيث الإعراب كأن يكون موصوفا

يلزم من التعلق اللفظي  ً له وما إلى ذلك. و ً إليه أو خبرا ً على المتقدم أو مضافا يكون المتأخر معطوفا
 .(2)التعلق المعنوي

الأصل في الوقف التام ما ذكره الحافظ : الأصل في الوقف التام من السنة المطهرة -3 
ابن الجزري في كتابه التمهيد في علم التجويد بسنده المتصل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: "أي ابن 

يل أتى النبي  ، فقال: اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ أبي بكرة": إن جبر
حتى بلغ سبة أحرف كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية على حرفين، فقال ميكائيل: استزده 

رحمة او آية رحمة بآية عذاب. وفي رواية أخرى ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة أه . 
ّ ه  يل عليه السلام إذ ظاهر ذلك أن يقطع قال أبو عمرو هذا تعليم الوقف التام من رسول الل ، عن جبر

ا ذكر الجنة أو الثواب وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر العقاب. وكذلك ينبغي أن يقطع على الآية التي فيه
 . (3)"على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر الجنة أو الثواب

 الوقف الكافي: ثانيا: 

يفه ومواضعه:  -1  وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظاً. تعر
ا رَزَقْنَاهُْم يُنْفِقُونَ﴾    َّّ يوجد في رؤوس الآي وفي أثنائها كالوقف على نحو قوله تعالى: ﴿ وَمم و
ْم لَْم تُنْذِْرهُْم لاَ يُؤْمِنُونَ﴾  البقرة:4، ﴿ وبالآخرة هُْم يُوقِنُونَ﴾  البقرة: 3البقرة: 

َ
، . ﴿ ِإنِّي 6 ، ﴿ أ

                                                           
َك َنْسَتِعٌُن{ ]الفاحتة: : "وقد يتفاضل التام يف 1/227قال احلافظ ابن اجلزري يف النشر - (1) َك نَ ْعُبُد َوِإَّيا [  5-4التمام حنو }مالك يَ ْوِم الدين ِإَّيا

 كالمها اتم إال أن األول أمت من الثاين الشرتاك الثاين فيما بعده يف معىن اخلطاب خبالف األول".
 .1/371ىداية القاري: عبد الفتاح ادلرصفي،  - (2)
 .168ابن اجلزري، صالتمهيد يف علم التجويد:  - (3)
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﴾ فكل هذا كلام تام مفهوم وما بعده مستغن عما قبله في 30جَاعٌِل فِي الأرض خَلِيفَةً﴾  البقرة: 
 اللفظ وإن اتصل في المعنى.

" في ال كفاية -أي الوقف الكافي  -قال الحافظ ابن الجزري في النشر: "وقد يتفاضل  
رٌَض﴾  ال بِهِم مَّّ ّ ه مَرَضاً﴾  البقرة: 10بقرة: كتفاضل التام نحو ﴿ فِي قُلُو ، 10، كاف ﴿ فَزَادَهُمُ الل

 ﴾ أكفى منهما. 10أكفى منه ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾  البقرة: 

 وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام.حكمه:  -2 

متعلقاً به من جهة  وإن كان ،وسمي كافياً للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ
 .(1)المعنى

الأصل في الوقف الكافي ما ذكره : الأصل في الوقف الكافي من السنة المطهرة -3 
الحافظ ابن الجزري في كتابه التمهيد في علم التجويد بسنده المتصل إلى أبي عمرو الداني وبسند الداني إلى 

ّ ه عنه قال "أي ابن مسعود رضي  ّ ه عبدالله بن مسعود رضي الل ّ ه عنه": "قال لي رسول الل : اقرأ علي الل
نزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء فلما  فقلت له أقرأ عليك وعليك أُّ
ةٍ بِشَهِيدٍ وَِجئْنَا بَِك على هؤلاء شَهِيداً﴾ قال: فرأيته وعيناه تذرفان  مَّّ بلغت ﴿ فَكَيَْف ِإذَا ِجئْنَا مِن كُّلِ أُّ

ً فقال لي: حسبك"دموع أه  قال الداني: فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافي لأن شهيداً  ،(2)ا
ليس من التام وهو متعلق بما بعده معنى لأن المعنى فكيف يكون حالهم إذا كان هذا يومئذ يود الذين 

ية الثانية. وقد أمر النبي لأنه انقضاء القصة وهو آخر الآ ،كفروا فما بعده متعلق بما قبله والتمام "حديثاً"
 (3)"أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهما فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي . 

  الوقف الحسن:ثالثا: 

يفه ومواضعه:  -1  وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده لفظاً ومعنى مع تعر
موصوفاً وما بعده صفة له أو معطوفاً وما بعده معطوفاً عليه أو الفائدة كأن يكون اللفظ الموقوف عليه 

يوجد في رؤوس الآي وفي  مستثنى منه وما بعده مستثنى أو بدلا وما بعده مبدل منه وما إلى ذلك و
 أثنائها كالوقف الكافي.

                                                           
 .1/373ىداية القاري  - (1)
 .6/45، 4582أخرجو البخاري: برقم  - (2)
 .6ادلكتفى، ص - (3)
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 .وسمي حسناً لحسن الوقف عليه لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه 

وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل لأنه قد  ،الوقف عليه وحكمه أنه يحسن حكمه: -2 
 يكون في رؤوس الآي وقد يكون في غيرها.

فإن كان في غير رؤوس الآي فحكمه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما  
هِ﴾  الفاتحة:  َّّ ّ ه" من قوله تعالى: ﴿ الحمد لل ، فإنه كلام 2بعده لتعلقه به لفظاً ومعنى كالوقف على لفظ "الل

تام يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. لأن ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ رَّبِ العالمين﴾  
، صفة للفظ الجلالة في الموضعين 1، أو قوله تعالى ﴿ فَاطِرِ السماوات والأرض﴾  فاطر: 2الفاتحة: 

ينئذ يكون غير حسن وفوق هذا أصبح والصفة والموصوف كالشيء الواحد لا يفرق بينهما والابتداء ح
ياً عن العوامل اللفطية. والعاري عن العوامل اللفظية هو المبتدأ وحكمه الرفع بينما  اللفظ المبدوء به عار
صار مخفوضاً. إذن فلا بد من وصل الكلمة الموقوف عليها بما بعدها في هذه الحالة وما ماثلها ليكون 

 ر.العامل والمعمول معاً كما هو مقر

وإن كان في رؤوس الآي كالوقف على لفظ "العالمين" و"الرحيم" و"العلي" في قوله  
ِ رَّبِ العالمين﴾  الفاتحة:  ه َّّ ، . ﴿ لَهُمُ الدرجات 3﴿ الرحمن الرحيم﴾  الفاتحة:  ،2تعالى: ﴿ الحمد لل

ي سنة سواء ، فإنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده لأن الوقف على رؤوس الآ75العلى﴾  طه: 
وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء وأهل الأداء والنصوص عليه متوافرة  ،وجد تعلق لفظي أم لم يوجد

ّ ه  ّ ه عنها أن النبي  لوروده عن رسول الل ع في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الل : "كان إذا قرأ قّطَّ
ّ ه الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يق ّ ه رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: قراءته آية آية يقول: بسم الل ول: الحمد لل

 . (1)الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين"

قال الحافظ ابن الجزري عقب ذكره لهذا الحديث: رواه أبو داود ساكتاً عليه والترمذي  
وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم. وهذا حديث حسن صحيح وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي 

وهو أحب إلي واختاره البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء. وقالوا الأفضل  سنة. وقال ابو عمرو
ّ ه   .(2)"وسنته أولى الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا: واتباع هدي رسول الل

                                                           
 .1/276ىداية القاري: ادلرصفي،  - (1)
 .1/226النشر،  - (2)
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وقد منع جماعة من العلماء الوقف على رؤوس الآي في مثل ما ذكرنا لتعلقها بما بعدها  
ّ ه عنها على أن ما فعله  إنما قصد به بيان الفواصل لا التعبد.  وحملوا ما في حديث أم سلمة رضي الل

هُ غير تعبداً. وردَّّ  وعلى ذلك فلا يكون الوقف على رؤوس الآي سنة عندهم إذ لا يسن إلا ما فعله 
وظاهر  ،واحد من العلماء منهم العلامة المتولي بقوله: "إّنَّ من المنصوص المقرر أّنَّ "كان إذا" تفيد التكرر

أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب فليكن الباقي تعبداً وليس كله للإعلام حتى يعترض 
 .(1)على هؤلاء الأعلام"

لتقدير: قال الحافظ ابن الجزري في النشر وقد اختلاف نوع الوقف باختلاف ا -3 
قِينَ﴾   َّّ ً على غيرهما نحو قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِّلْمُت ً على آخر وتامّا ً على تقدير وكافيا يكون الوقف حسنا

، نعتاً للمتقين وأن يكون 3، يجوز أن يكون حسنا إذا جعل ﴿ الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب﴾  البقرة: 2البقرة: 
ً إذ ً بمعنى هم الذي يؤمنون بالغيب أو نصباً 3ا جعل ﴿ الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب﴾  البقرة: كافيا ، رفعا

ً إذا جعل ﴿ الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب﴾  البقرة:  ، مبتدأ خبره ﴿ 3بتقدير أعني الذين. وأن يكون تامّا
ّبِهِْم﴾  البقرة:   ،.5أولائك على هُدًى مِّن رَّّ

والأصل في الوقف الحسن الحديث : من السنة المطهرة الأصل في الوقف الحسن -4 
ّ ه عنها فقد ذكره الحافظ ابن الجزري في كتابه التمهيد  المتقدم المروي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الل
بسنده المتصل إليها ثم قال بعد أن أورده: قالوا وهذا دليل على جواز القطع على الحسن في الفواصل 

ً ومعنى وهذا القسم يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما لأن هذا متعلق بما قب له وما بعده لفظا
 . (2)بعده إلا في رؤوس الآي فإن لك سنة 

 الوقف القبيح: رابعا: 

يفه وأنواعه:  -1  وهو الوقف على كلام لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظاً ومعنى مع تعر
 وهم فساد المعنى فهذه أنواع ثلاثة وإليكها مفصلة:عدم الفائدة أو أفاد معنى غير مقصود أو أ

أما النوع الأول: فضابطه الوقف على العامل دون معمول ويشمل هذا الضابط صور  
 شتى:

                                                           
 الروض النضًن يف حترير أوجو الكتاب ادلنًن: ادلتويل، ص - (1)
 .377-1/375ىداية القاري  - (2)
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منها الوقف على المضاف دون المضاف إليه كالوقف على لفظ "بسم ومالك من نحو ﴿ بسم -
ّ ه﴾  الفاتحة:  ، فالوقف على مثل هذا قيبح لأنه لم يعلم لأي 4، و ﴿ مالك يَوِْم الدين﴾  الفاتحة: 1الل

 شيء أضيف.

ّ ه".-  ومنها الوقف على المبتدأ دون خبره كالوقف على "الحمدُ" من "الحمدُ لل

ومنها الوقف على الموصوف دون صفته كالوقف على لفظ "الصراط" من قوله تعالى: ﴿ اهدنا -
 .6الصراط المستقيم﴾  الفاتحة: 

ّ ه ومنها الوقف على - ُل الل َّّ مَا يَتَقَب َّّ الفعل دون فاعله كالوقف على لفظ "يتقبل" من قوله تعالى: ﴿ ِإن
، إلى آخر باقي المتعلقات. فكل هذا وما ماثله لا يجوز الوقف عليه ولا 27مَِن المتقين﴾  المائدة: 

 فنا.الابتداء بما بعده لأنه لا يتم معه كلام ولا يفهم منه معنى فالوقف عليه قبيح كما أسل

ً لقبح الوقف عليه لعدم تمام الكلام وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق   وسمي قبيحا
اللفظي والمعنوي معاً مع عدم الفائدة. ولا يجوز للقارىء تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما 

باح شاكلها إلا لضرورة كضيق نفس أو عطاس أو عجز أو نيسان ويسمى حينئذ وقف الضرورة وهو م
للقارى كما تقدم ثم بعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة يبتدىء منها 
يصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فيبتدىء بما قبلها ممن يصلح البدء به إلى أن يصل إلى ما  و

َّّ قبيٌح ما أشار إليه الحافظ ابن الجزري في المقدمة الج ووه، يجوز أن يقف عنده ية بقوله: وغيرُ ما تم زر
 ُ  .ولهُ ... يوقُف مضطرّاً ويُبدأُّ قبلَه

وأما النوع الثاني: وهو الذي أفاد معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى  
َبُواْ الصلاة﴾  النساء:  ، وذلك لأنه يوهم النهي عن أداء الصلاة 43المراد فنحو الوقف على ﴿ لاَ تَْقر

يمة لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى حتى تعلموا مطلق اً وليس كذلك. وإنما المقصود من الآية ال كر
َبُواْ  ؛وهذا المعنى المقصود لا يتم إلا إذا انظم إليه ما بعده ،ما تقولون َ تَْقر وعليه: فالوقف على ﴿ لا

: ﴿ حتى تَغْتَِسلُواْ﴾  النساء: ، قبيح فيوصل بما بعده إلى أن يقف على قوله تعالى43الصلاة﴾  النساء: 
 .(1)، وهو كاف43

                                                           
 .2/598، وقال ابن األنباري: حسن، اإليضاح، 1/182، وقال األمشوين: كاف، منار اذلدى، 50الداين: كاف، ادلكتفى قال  - (1)
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ٍ يَطِيرُ - َ َطائِر ةٍ فِي الأرض وَلا َّّ ومنه الوقف على لفظ "بجناحيه" في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآب
ْمثَال ُكُْم﴾  الأنعام: 

َ
مَمٌ أ َّّ أُّ ّ ه وهذا لا 38ِبجَنَاَحيْهِ ِإلا ، لأن ذلك يوهم نفي ما هو مشاهد من مخلوقات الل

 يجوز وإنما يكون الوقف على "أمثال كم" وهو كاف.

عَّدَّ -
َ
ومنه الوقف على لفظ "والظالمين" من قوله تعالى: ﴿ يُْدِخُل مَن يَشَآءُ فِي رَْحمَتِهِ والظالمين أ

لِيماً﴾  الإنسان: 
َ
ّ ه وليس كذلك بل أعد لهم 31لَهُْم عَذَاباً أ ، لأنه يوهم أن الظالمين داخلون في رحمة الل

 العذاب الأليم فالوقف يكون على لفظ "رحمته" وهو تام.

ومنه الوقف على "والذين آمنوا" من قوله تعالى: ﴿ الذين َكفَرُواْ لَهُْم عَذَاٌب َشدِيدٌ والذين آمَنُواْ -
ْجرٌ َكبِيرٌ﴾  فاطر: 

َ
ٌ وَأ غْفِرَة ْ الصالحات لَهُم مَّّ في  ، لأنه يوهم دخول المؤمنين مع الكافرين7وَعَمِلُوا

العذاب الشديد وليس كذلك بل أعد المغفرة والأجر ال كبير للمؤمنين. أما العذاب الشديد فهو خاص 
وذلك ليفصل بين ما أعد  ،فالوقف يكون على قوله تعالى: "لهم عذاب شديد" وهو كاف ،بالكافرين

يقين من جزاء يوقف على الفاصلة إن كانت هن ،للفر اك طاقة لدى أو توصل الجملة الأولى بالثانية و
فكل هذا وما ماثله  ،القارىء بحيث يعطي الحروف حقها ومستحقها في التلاوة كما هو مقرر وإلا فلا

 مما هو خارج عن حكم الأول في المعنى لا يجوز الوقف عليه لما تقدم باستثناء الضرورة.

ّ ه تبارك   وتعالى وأما النوع الثالث: وهو ما أوهم فساد المعنى وفيه سوء الأدب مع الل
ّ ه لاَ  ّ ه" في قوله تعالى: ﴿ فَبُهَِت الذي َكفَرَ والل وهو أقبح من القبيح فنحو الوقف على لفظ الجلالة "والل

، فهذا لا يجوز بحال وإنما يجوز الوقف على لفظ "كفر" أو على 258يَهْدِي القوم الظالمين﴾  البقرة: 
ّ ه لاَ ومثله الوقف على لفظ " ،لفظ "الظالمين" وهو آخر الفاصلة لا يستحي" في قوله تعالى: ﴿ِإّنَّ الل

ا بَعُوَضةً فَمَا فَوْقَهَا﴾  البقرة:  ن يَضْرَِب مَثَلاً مَّّ
َ
، وهذا لا يجوز بحال وإنما يكون الوقف على 26يَْستَْحى أ

وأقبح  ،"فما فوقها" ولا يخفى ما في ذلك من فساد المعنى وسوء الأدب مما هو ظاهر لا يصح التفوه به
ّ ه تعالى أو لرسله من هذا  وأشنع الوقف على المنفي الذي بعده الإيجاب وفي هذا الإيجاب وصف لل

ّ ه﴾  محمد:  َّّ الل هُ لاَ إلاه ِإلا َّّ ن
َ
، وقوله سبحانه: 19عليهم الصلاة والسلام وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فاعلم أ

ّ ه﴾  آل عمران:  َّّ الل الآيتين والقبح في هذا الوقف ، بأن وقف على لفظ "إله" في 62﴿ وَمَا مِْن إلاه ِإلا
وعلى  ،ظاهر لا يصح التفوه به أيضاً وإنما يكون الوقف على لفظ "وللمؤمنات" في الآية الأولى وهو تام

ومثل ذلك الوقف على لفظ "أرسناك" في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ  ،لفظ الجلالة في الثانية وهو كاف
ِينَ﴾ َم ً لِّلْعَال َّّ رَْحمَة ْرَسلْنَاكَ ِإلا

َ
وإنما يكون الوقف على  ، فإنه يؤدي إلى نفي رسالته 107الأنبياء:  أ

 َّّ ُسوٍل ِإلا ْرَسلْنَا مِن رَّّ
َ
"للعالمين" آخر الفاصلة ومثله الوقف على لفظ "من رسول" في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أ
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ّ ه﴾  النساء:  ِ لِيُبَيِّنَ  ،، 64لِيُطَاعَ بِِإْذِن الل َّّ بِلِسَاِن قَوْمِه ُسوٍل ِإلا ْرَسلْنَا مِن رَّّ
َ
وفي قوله سبحانه: ﴿ وَمَآ أ

براهيم:  وإنما يكون الوقف  ،، فإنه يؤدي إلى نفي إرسال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام4لَهُْم﴾  إ
الوقوف وما ماثلها يجب  على لفظ الجلالة في الآية الأولى وعلى لفظ "لهم" في الآية الثانية. فكل هذه

 ً فإن وقف القارىء على شيء منها أو مما  ،ألا يوقف على شىء منها لما تقدم إلا من ضرورة كما ذكرنا آنفا
يصلها بما بعدها إلى أن ينتهي  شاكلها لضرورة وجب عليه أن يبتدىء بما قبل الكلمة الموقوف عليها و

ً وأخطأ خطأ فاحشاً إلى ما يجوز أن يقف عنده فإن لم يفعل ذلك وتعم ً كبيرا د الوقف فقد أثم إثما
 . (1)وخرق الإجماع وحاد عن إتقان القراءة وإتمام التجويد

 الأصل في الوقف القبيح من السنة المطهرة-2 

والأصل فيه ما ذكره الحافظ ابن الجزري في التمهيد بسنده المتصل إلى عدي بن حاتم  
ّ ه ورسوله فقد رشد ومن  قال: "أي عدي" جاء رجلان إلى النبي  فتشهد أحدهما فقال: "من يطع الل

ّ ه     (2)": قم أو اذهب بئس الخطيب أنتيعصهما ووقف، فقال رسول الل

أقامه لما وقف على  وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح لأن النبي " 
ّ ه ورسوله ومن عصى والأولى أنه  كان يقف على رشد ثم يقول: المستبشع لأنه جمع بين حال من أطاع الل

 . (3)ومن يعصهما فقد غوى"

ففي الخبر دليل على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما ": الداني وقال أبو عمرو
إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح إذ جمع بقطعه بين  يبين حقيقته ويدل على المراد منه لأنه 

يفصل بين ذلك وإنما كان ينبغي له أن يقف على قوله فقد رشد ثم حال من أطاع ومن عصى ولم 
ً في  ً مستقبحا يستأنف ومن يعصهما فقد غوى أو يصل كلامه إلى آخره. وإذا كان مثل هذا مكروها

ّ ه تعالى أشد كراهة وقبحاً وتجنبه أولى وأحق  . (4)"الكلام الجاري بين الناس فهو في كلام الل

 (الوقف على أواخر الكلم)قف باعتبار كيفياته: أقسام الوالمطلب السادس: 

                                                           
 .1/386ىداية القاري: ادلرصفي،  - (1)
 أخرجو مسلم وأمحد وأبو داود وغًنىم. - (2)
 .384-1/382ىداية القاري:  - (3)
 .4ادلكتفى، ص - (4)
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ِ تِْسعَةٌ:   ِ الْقِرَاءَة ة َّّ ئِم
َ
ٌ وَالْمُْستَعْمَُل مِْنهَا عِنْدَ أ ٌ مُتَعَّدِدَة ْوجُه

َ
لِلْوَقِْف فِي كَلَاِم الْعَرَِب أ

ْقُل، وَاْلِإْدغَامُ، وَا َّّ بْدَاُل، وَالن ْومُ، وَاْلِإْشمَامُ، وَاْلِإ َّّ كُونُ، وَالر َاقُ الّسُّ ي ذوال .ْلحَْذُف، وَاْلِإثْبَاُت، وَاْلِإْلح
 يستعمله الإمام ورش من هذه ال كيفيات هي الخمس الأول، وإليك بيان التسعة: 

ّنَّ مَعْنَى الْوَقْف:  
َ
ِ وَْصلًا؛ لِأ كَة َّّ ِ الْمَُحر ْصلُ فِي الْوَقِْف عَلَى الْكَلِمَة

َ
َ اْلأ كُونُ: فَهُو ا الّسُّ مَّّ

َ
فَأ

رْكُ  َّّ ُ الت َ اْختِيَار ُبْتَدَأُّ بِسَاكٍِن لَا يُوقَُف عَلَى مُتََحرٍِّك، وَهُو هُ ِضّدُّ الِابْتِدَاءِ فََكمَا لَا ي َّّ ن
َ
 َكثِيرٍ مَِن وَالْقَْطُع، وَلِأ

اءِ  َّّ  .الْقُر

ِبَعِْض اْلحَرَكَةِ، وَقَاَل   ْطِق ب ُّّ اءِ عِبَارَةٌ، عَِن الن َّّ َ عِنْدَ الْقُر ْومُ: فَهُو َّّ ا الر مَّّ
َ
بَعْضُهُْم: تَْضعِيُف وَأ

 ْ َيْنِ وَاِحدٌ. وََيخْتَّصُّ بِال ى يَْذهََب مُعْظَمُهَا. قَاَل ابُْن اْلجَزَرِّي: وَكِلَا الْقَوْل َّّ ِ َحت وِْت بِاْلحَرَكَة مَرْفُوِع الّصَّ
 ٌ َ َخفِيفَة ّنَّ الْفَتْحَة

َ
، ِإذَا خَرََج بَعْضُهَا خَرََج َسائِرُهَا، وَالْمَْجزُوِم وَالْمَْضمُوِم وَالْمَْكسُورِ. ِبخِلَاِف الْمَْفتُوِح؛ لِأ

بْعِيَض  َّّ  .فَلَا تَْقبَُل الت

ْن َتجْعََل  
َ
يٍت. وَقِيَل: أ ِ مِْن غَيْرِ تَْصوِ ِ ِإلَى اْلحَرَكَة َ عِبَارَةٌ، عَِن اْلِإَشارَة ا اْلِإْشمَامُ: فَهُو مَّّ

َ
وَأ

 .َشفَتَيَْك عَلَى ُصورَتِهَا. وَكِلَاهُمَا وَاِحدٌ 

 َ ا الْعَارَِضةُ، وَمِيمُ وََيخْت مَّّ
َ
ِنَاءٍ ِإذَا كَانَْت لَازِمَةً، أ ْم ب

َ
َ ِإْعرَاٍب أ ٌ كَانَْت حَرَكَة ةِ، َسوَاء مَّّ ّصُّ بِالّضَّ

ْأنِيث: فَلَا رَْومَ فِي ذَلَِك وَلَا ِإْشمَامَ  َّّ ، وَهَاءُ الت َمِْع عِنْدَ مَْن ضَّمَّ  .اْلج

  ِ ْأن َّّ َ الت دَ ابُْن اْلجَزَرِّي: هَاء َّّ اءِ وَقَي َّّ يِث بِمَا يُوقَُف عَلَْيهَا بِالْهَاءِ، ِبخِلَاِف مَا يُوقَُف عَلَْيهَا بِالت
سْمِ  َّّ  .لِلر

ا، وَلَْم يَْأِت، عَِن الْبَا َ وَالْ كُوفِيِّينَ نَّصًّ بِي عُمَر
َ
َ عَْن أ ْوِم وَاْلِإْشمَاِم وَرَد َّّ َّّ ِإّنَّ الْوَقَْف بِالر قِينَ فِيهِ ثُم

هُ  َّّ يًْضاشَْيءٌ، وَاْستََحب
َ
دَاءِ فِي قِرَاءَتِهِْم أ

َ
هُْل اْلأ

َ
 .أ

 
َ
امِِع أ َّّتِي تَثْبُُت فِي الْوَْصِل لِْلحِرَِف الْمَوْقُوِف عَلَيْهِ؛ لِيَْظهَرَ لِلّسَّ اظِرِ َكيَْف وَفَائِدَتُهُ: بَيَانُ اْلحَرَكَةِ ال َّّ وِ الن

 .تِلَْك اْلحَرَكَةُ الْمَوْقُوُف عَلَْيهَا

بْدَالُ   ا اْلِإ مَّّ
َ
يِن وَمِثْلِهِ وَأ نْوِ َّّ لِِف بَدَلًا مَِن الت

َ
ِن، يُوقَُف عَلَيْهِ بِاْلأ َّّ : فَفِي الِاسِْم الْمَنُْصوِب الْمُنَو

 َ ُ ه ِ بِالْهَاءِ بَدَلًا مِْنهَا. وَفِيمَا آِخرُه اءِ، يُوقَُف عَلَيْه َّّ ِث بِالت َّّ ٌ )ِإذَْن(. وَفِي الِاسِْم الْمُْفرَدِ الْمُؤَن ٌ مُتَطَرِّفَة بَعْدَ  مْزَة
 َّّ بْدَالِهَا حَْرَف مَّدٍ مِْن ِجنِْس مَا قَبْلَهَا، ثُم هُ يُوقَُف عَلَيْهِ عِنْدَ حَمْزَةَ بِِإ َّّ لٍِف، فَِإن

َ
ْو أ

َ
لِفًا جَازَ  حَرَكَةٍ أ

َ
ِإْن كَانَ أ

([ وَ 49]اْلحِجْر:  )نَبِّئْ([ وَ 1]الْعَلَق:  )اقْرَءُوا(حَْذفُهَا َنحْوُ:  وم:  )يَبْدَأُّ ُّّ ]النِّسَاء:  )وَِإِن اْمرُؤٌ(. [11]الر
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ير:  )يَشَاءُ([ وَ 3]الْقََصص:  )مِْن َشاطِِئ([، وَ 176 ْكوِ َّّ مَاءِ([، وَ 29]الت )مِْن [، وَ 22]الْبَقَرَة:  )مَِن الّسَّ
ور:  مَاءٍ( ُّّ  .[45]الن

هُ يُوقَُف عَلَيْهِ  َّّ ٌ بَعْدَ َساكٍِن، فَِإن ْقُل: فَفِيمَا آِخرُهُ هَمْزَة َّّ ا الن مَّّ
َ
كُ وَأ َّّ ِ فَيَُحر ِنَْقِل حَرََكتِهَا ِإلَيْه َ ب عِنْدَ حَمْزَة

اكُِن َصحِيحًا، َنحْوُ:  كَانَ الّسَّ
َ
َّّ ُتحْذَُف هِيَ، َسوَاءٌ أ حْل:  )دِْفءٌ(بِهَا، ثُم َّّ [. 91]آِل ِعمْرَانَ:  )مِْلءُ([ 5]الن

ُ الْمَرْءُ( :  )يَنْظُر ِ  )لِكُّلِ بَاٍب مِْنهُْم جُْزءٌ([، 40]عَّمَّ َلْبِهِ([، 44جْر: ]اْلح ِ وَق نْفَال:  )بَيْنَ الْمَرْء
َ
[ 24]اْلأ

َيْنَ الْمَرْءِ وَزَْوِجهِ(وَ  َّّمْل:  )ُيخْرُِج اْلخَْبءَ([، 102]الْبَقَرَة:  )ب  .[ وَلَا ثَامَِن لَهَا25]الن

ً كَانَتَا حَْرَف مَّدٍ، َنحْوُ:  تَيْنِ، َسوَاء َّّ ْصلِي
َ
ْو وَاوًا أ

َ
ً أ ْم يَاء

َ
ُ أ مَر:  )ِجيءَ(وَ  ()الْمُسِيء ُّّ [ 69]الز

ور:  )يُضِيءُ(وَ  ُّّ ْن تَبُوءَ( [. 35]الن
َ
 )وَمَا عَمِلَْت مِْن ُسوءٍ([، 76]الْقََصص:  )لَتَنُوءُ([ 29]الْمَائِدَة: )أ

ْم لِينٍ، َنحْوُ: 30]آِل ِعمْرَانَ: 
َ
نْبِيَاء:  )قَوْمَ َسوْءٍ(، )شَْيءٌ([ أ

َ
وْءِ([. 77]اْلأ حْل:  )مَثَُل الّسَّ َّّ  .[60]الن

 َ هُ يُوقَُف عَلَيْهِ عِنْدَ حَمْز َّّ َيْنِ، فَِإن ْو وَاوٍ زَائِدَت
َ
ا اْلِإْدغَامُ: فَفِيمَا آِخرُهُ هَمْزٌ بَعْدَ يَاءٍ أ مَّّ

َ
يًْضا بِاْلِإْدغَاِم وَأ

َ
ةَ أ

بْدَاِل الْهَْمزِ مِْن ِجنِْس مَا قَبْلَهُ، َنحْوُ:  سِيءُ(بَعْدَ ِإ َّّ بَة:  )الن وْ َّّ بَة:  )بَرِيءٌ([ وَ 37]الت وْ َّّ  )قُرُوءٍ([ وَ 3]الت
 .[228]الْبَقَرَة: 

وَ  َّّ وَائِدِ عِنْدَ مَْن يُثْبِتُهَا وَْصلًا، وََيحْذِفُهَا وَقْفًا. وَيَاءَاُت الز َّّ ا اْلحَْذُف: فَفِي الْيَاءَاِت الز مَّّ
َ
وَهِيَ  -ائِدِ وَأ

َّّتِي لَْم تُرْسَمْ   .مِْنهَا: خَمٌْس وَثَلَاثُونَ فِي َحْشوِ اْلآِي، وَالْبَاقِي فِي رُءُوِس اْلآيِ مِائَةٌ وَِإحْدَى وَعِشْرُونَ،  -ال

ُثْبِتُونَهَا فِي الْوَْصِل دُونَ الْوَقْفِ  بُو َجعْفَرٍ: ي
َ
بُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْ ِكسَائِيُّّ وَأ

َ
 .فَنَافٌِع وَأ

َيْنِ  َال يَعْقُوُب: يُثْبِتَاِن فِي اْلح  .وَابُْن َكثِيرٍ وَ

َيْنِ  َال  .وَابُْن عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَخَلٌَف: َيحْذِفُونَ فِي اْلح

ْصلِهِ فِي بَعْضِهَا
َ
مَا خَرََج بَعْضُهُْم عَْن أ َّّ ُب  .وَر

ُثْبِتُهَا وَقْفًا، َنحْوَ: هَادٍ وَوَاٍل وَوَا ا اْلِإثْبَاُت: فَفِي الْيَاءَاِت الْمَحْذُوفَاِت وَْصلًا عِنْدَ مَْن ي مَّّ
َ
ٍق وَأ

 َ  .اقٍ وَب

َ وَبِ  ُلِْحقُهَا فِي: عَّمَّ وَفِيم ْكِت عِنْدَ مَْن ي َلَْحُق آِخرَ الْكَلِِم مِْن هَاءَاِت الّسَّ َاُق: فَمَا ي ا اْلِإْلح مَّّ
َ
َ وَلِمَ وَأ م

 .وَمِّمَّ 

دَةِ مِْن جَمِْع اْلِإنَاِث، َنحْوُ: هُّنَّ وَمِثْلِهِّنَّ  وِن الْمُشَّدَّ ُّّ  .وَالن
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وِن الْمَْفتُوحَةِ،  ُّّ َّّذِيَن وَالْمُْفلُِحونَوَالن ِينَ وَال َم  .َنحْوُ: الْعَال

، َنحْوُ:  دِ الْمَبْنِيِّ (وَالْمُشَّدَّ ا تَعْلُوَا عَلَيَّّ لَّّ
َ
َّّمْل:  )أ ([. وَ 31]الن ِيَدَّيَّ ([ وَ 75]ص:  )خَلَْقُت ب  )بِمُصْرِِخيَّّ

بْرَاهِيمَ:  ([ وَ 22]ِإ َّّمْل:  )لَدَّيَّ  [.10]الن

 الوقف. المطلب السابع: تتمة في أقسام

 :(1)الوقف اللازمأولا: 

يفه: هو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنى غير المراد -1 وأول من ، تعر
السماح  سماه اللازم هو الإمام السجاوندي، وتبعه جماعة، منهم العلامة ابن الجندي والنكزاوي وأبو

 وآخرون الوقف الواجب. البقري والبحر الأجهوري. وسماه جماعة بالوقف الأتم،

 أولا: المواضع المتفق على لزوم الوقف عليها:

موضعا، وكلها وقف عليها الإمام الهبطي رحمه  20 على كونها غالب المصاحفاتفقت  
ّ ه، وفيما يلي بيانها:   الل

يم   :في الثلث الأول من القرآن ال كر

َّّذِينَ ، الوقف على: ﴿ مَثَلاً ﴾ -1 ا ال مَّّ
َ
هُ بِهَذَا مَثَلا  قال تعالى:﴿  وَأ َّّ رَادَ الل

َ
َكفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أ

 ،.26م  يُِضّلُّ بِهِ َكثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ َكثِيرًا ﴾  البقرة: 

ّ ه  يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن ، الوقف تام : للفصل بين كلام ال كفار وكلام الل و
ّ ه لم يضرب المثل للإضلال، إنما "المثل"صفة ل :  قوله: ﴿  يُِضّلُّ بِهِ َكثِيرًا ﴾ من قول ال كفار، أو ، فالل

ّ ه عنهم .   هو ابتداء إخبار من الل

َّّذِيَن ، الوقف على: ﴿ آمَنُوا﴾ -2 نْيَا وَيَْسَخرُونَ مَِن ال َيَاةُ الدُّّ ذِيَن َكفَرُوا اْلح َّّ ِل قال تعالى: ﴿  زُيَِّن ل
 ْ قَوْا فَوْقَهُْم يَوْمَ ال َّّ َّّذِيَن ات  .212قِيَامَةِ ﴾  البقرة: آمَنُوا م  وَال

                                                           
 فما بعدىا. 65واالبتداء وصلتهما ابدلعىن: عبد الكرمي صاحل عوض، ص ملخصا من: الوقف  - (1)
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الوقف كاف: لأن الواو للاستنئاف، والمعنى متصل حول فوقية الذين اتقوا على الذين  
يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن ما بعده معطوٌف على ما قبله ، فيصير المعنى ، كفروا بفوزهم بالجنة و

قَ  َّّ َّّذِيَن ات َّّذِيَن آمَنُوا﴾ ومن ﴿ ال  .وْا﴾أنهم يسخرون من ﴿  ال

لْنَا بَعْضَهُْم عَلَى بَعٍْض م  مِْنهُْم مَْن ، الوقف على: ﴿  بَعٍْض ﴾ -3 ُسُل فَّضَّ ُّّ قال تعالى: ﴿  تِلَْك الر
هُ ﴾   البقرة: َّّ مَ الل َّّ  ، . 253كَل

ُ ﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل عن   ه َّّ مَ الل َّّ الوقف كاف : لأن جملة: ﴿  مِْنهُْم مَْن كَل
لئلا يوهم الوصل أن موسى من البعض المفضل عليه غيره ، لا من البعض يلزم الوقف ، و الرسل

 المفضل على غيره بالتكليم.

ْغنِيَاءُ ﴾ -4
َ
هَ فَقِيرٌ وََنحُْن ، الوقف على: ﴿  أ َّّ َّّذِيَن قَالُوا ِإّنَّ الل هُ قَوَْل ال َّّ قال تعالى: ﴿  لَقَْد سَمَِع الل

ْغنِيَاءُ م  َسنَْكتُُب مَا قَالُوا ﴾  آ
َ
 .181ل عمران:أ

ّ ه، وما قبلها من قول   الوقف تام: لأن جملة: ﴿  َسنَْكتُُب مَا قَالُوا ﴾ من قوله الل
يلزم الوقف لئلا يوهم أن ﴿  َسنَْكتُُب مَا قَالُوا ﴾ من قول ، و ال كفار، والكلام غير متعلق لفظًا ومعنى

ّ ه ردًا وردعًا لهم على قولتهم الشنعاء، بأّنَّ ا ّ ه قد كتبها عليهم، وسيجازيهم بها في يوم اليهود، وهي من الل لل
ّ ه.  لا مردَّّ له من الل

هُ﴾ -5 َّّ ه ُ ، الوقف على: لفظ الجلالة ﴿ الل َّّ قال تعالى: ﴿  وإن يَدَعُون إلا شيطانًا مرِيدًا لَعَنَهُ الل
خِذَّنَّ مِْن عِبَادِكَ نَِصيبًا مَْفرُوًضا ﴾  النساء: ّتَّ

َ
 ، . 118م  وَقَاَل لأ

خِذَّنَّ ﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل عن الوقف كاف :   ّتَّ
َ
لأن جملة: ﴿  وَقَاَل لأ

ّ ه، وليس ، و الشيطان خِذَّنَّ مِْن عِبَادِكَ ﴾ من مقول الل ّتَّ
َ
يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن جملة: ﴿  لأ

ّ ه .  كذلك إنما هي من قول الشيطان لعنه الل

ُ ، الوقف على: ﴿ وَلَدٌ﴾ -6 ه َّّ مَا الل َّّ ْن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ م  لَهُ مَا فِي  قال تعالى: ﴿  ِإن
َ
ِإلَهٌ وَاِحدٌ ُسبْحَانَهُ أ

مَوَاِت وَمَا فِي الأْرِض ﴾  النساء:  ، .171الّسَّ

مَوَاِت﴾ مستأنفة ، والمعنى غير متصل معنى   ُ مَا فِي الّسَّ الوقف تام : لأن جملة ﴿  لَه
ٌ ﴾ موصوف بأنه  يلزم الوقف لئلا، ولفظًا لاختلاف الأسلوبين خبرًا وإنشاء يوهم أن المنفي ﴿  وَلَد

 يملك السماوات والأرض .
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وكُْم عَِن الْمَْسِجدِ ، الوقف على: ﴿  تَعْتَدُوا ﴾ -7 ْن صّدُّ
َ
كُْم َشنَآنُ قَوٍْم أ َّّ قال تعالى: ﴿  وَلا َيجْرِمَن

ْقوَى ﴾  المائد َّّ ْن تَعْتَدُوا م  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالت
َ
 ، .2ة:اْلحَرَاِم أ

الوقف كاف: لأن جملة: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾ مستأنفة، والمستهدف بالنهي والأمر في  
كُْم وَتَعَاوَنُوا ..﴾ فئة واحدة َّّ يلزم الوقف: لئلا يوهم الوصل أن ﴿ وَتَعَاوَنُوا..﴾ معطوفًا ، و ﴿ وَلا َيجْرِمَن

ْن تَعْتَدُوا﴾ ، فيصير المعنى: لا يحملنك
َ
م بغض قريش لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام على على﴿  أ

 العدوان والتعاون على البر، وهو معنى متناقض.

ْولِيَاءَ ﴾ -8
َ
َصارَى ، الوقف على: ﴿  أ َّّ خِذُوا الْيَهُودَ وَالن َّّذِيَن آمَنُوا لا تَّتَّ هَا ال ّيُّ

َ
قال تعالى: ﴿  يَا أ

ْولِيَاءُ بعض ﴾  المائد
َ
ْولِيَاءَ م  بَعْضُهُْم أ

َ
 .51ة:أ

ْولِيَاءُ بعض﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل ، وهي  
َ
الوقف كاف : لأن جملة: ﴿  بَعْضُهُْم أ

يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل النهي من اتخاذهم ، و تعود على من سبق ذكرهم من اليهود والنصارى
ُ بعض ﴾، أي مشروًطا بولاية بعضهم لبعض، ف ْولِيَاء

َ
إذا انتفى هذا أولياء صفتهم أن ﴿  بَعْضُهُْم أ

 الوصف جاز اتخاذهم أولياء وهو محاٌل .

يْدِيهِْم وَلُعِنُوا بِمَا ، الوقف على: ﴿  قَالُوا ﴾ - 9
َ
َّّْت أ ّ هِ مَغْلُولَة غُل قال تعالى: ﴿  وقالْت اليهودُ يدُ الل

 .64قَالُوا م  بَْل يَدَاهُ مَبْسُوَطتَاِن يُنْفُِق َكيَْف يَشَاءُ ﴾  المائدة: 

ُ مَبْسُوَطتَاِن﴾ متعلقة لفظا، لأن بل عاطفة تفيد  : لأن جملة:﴿الوقف حسن  بَْل يَدَاه
يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿  ، و الإضراب، والمعنى متصل فهو رد على مقولة اليهود النكراء

ّ ه تعالى   تهم النكراء. نكارًا على قولإبَْل يَدَاهُ مَبْسُوَطتَاِن ﴾ من مقول اليهود، وإنما هو من قول الل

هَ ثَالُِث ثَلاثَةٍ م  وَمَا ، الوقف على: ﴿  ثَلاثَةٍ ﴾ -10 َّّ َّّذِيَن قَالُوا ِإّنَّ الل قال تعالى: ﴿  لَقَْد َكفَرَ ال
 .73مِْن ِإلَهٍ ِإلا ِإلَهٌ وَاِحدٌ ﴾  المائدة:

ٌ وَاِحدٌ﴾ مستأنفة،   ٍ ِإلا ِإلَه والمعنى متصل، الوقف كاف: لأن جملة: ﴿  وَمَا مِْن ِإلَه
يلزم الوقف: لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿ وَمَا مِْن ، و فهي رد من على من سبق ذكرهم من النصارى

ّ ه تعالى ردًا عليهم.  ِإلَهٍ ِإلا ِإلَهٌ وَاِحدٌ﴾ من قول النصارى، وهي من كلام الل

َاب بعرِ ، الوقف على: ﴿ أبنَاءهُم ﴾ -11 ُ كما يَعرِفُون قال تعالى: ﴿  الذيَن أتَيناهم الكِت فُونَه
َّّذِيَن َخسِرُوا أنفُسَهُم فَهُم لا يُؤمِنُون ﴾  الأنعام:  ، .20أبناءهُم م  ال
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َّّذِيَن َخسِرُوا أنفُسَهُم﴾ مستأنفة ، لا علاقة لها بما قبلها   الوقف تام : لأن جملة: ﴿ ال
ِ ، و لفظًا ومعنى َّّذِيَن َخس رُوا أنفُسَهُم﴾، فكأن معرفتهم يلزم الوقف لئلا يوهم وصف ﴿ أبناءهُم﴾ ب  ﴿ ال

 مقتصرة على أبناءهم الخاسرين .

هِ﴾ -12 َّّ ى ، الوقف على لفظ الجلالة : ﴿  الل َّّ قال تعالى: ﴿  وَِإذَا جَاءَْتهُْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُؤْمَِن َحت
 َ عْلَمُ َحيُْث َيجْعَُل رَِسال

َ
هُ أ َّّ هِ م  الل َّّ وتِيَ رُُسُل الل  ، .124تَهُ ﴾  الأنعام:نُؤْتَى مِثَْل مَا أُّ

ّ ه وما قبله من قول ال كفار  ُ ...﴾ من قول الل عْلَم
َ
ُ أ ه َّّ ، الوقف تام : لأن جملة ﴿  الل

عْلَمُ َحيُْث َيجْعَُل رَِسالَتَه﴾ من قول ال كفارو
َ
هُ أ َّّ ، سبب لزوم الوقف لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿  الل

ّ ه للإنكار عليهم، لقو وتِيَ﴾، فهو تعالى  لهم:والصواب أنه استئناف من الل ى نُؤْتَى مِثَْل مَا أُّ َّّ ﴿ لَْن نُؤْمَِن َحت
علمُ بمن يَصلح للرسالة والتبليغ

َ
 .أ

هُ لا يُكَلِّمُهُْم وَلا يَهْدِيهِْم َسبِيلاً م  ، الوقف على: ﴿  َسبِيلاً ﴾ -13 َّّ ن
َ
لَْم يَرَْوا أ

َ
قال تعالى: ﴿  أ

خَذُوهُ وَكَانُوا َظالِمِينَ ﴾  الأعر  ﴾ .148اف: اّتَّ

خَذُوهُ وَكَانُوا َظالِمِينَ﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل بشأن   الوقف كاف : لأن جملة: ﴿  اّتَّ
يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن جملة: ، و من سبق ذكرهم في نفس الآية ، وهم الذين اتخذوا العجل

خَذُوهُ وَكَانُوا َظالِمِينَ﴾ صفة ل : ﴿  َسبِيلا﴾، فيصير أنه ل ا يهديهم سبيلاً متخذًا من قبلهم وهم ﴿ اّتَّ
 والصواب: ولن يهديهم سبيلاً سواء اتخذوه وهم ظالمون، أو غير ظالمين. ، ظالمون

 المواضع المتفق عليها للوقف اللازم في الثلث الثاني

َّّ ، الوقف على: ﴿  قَوْلُهُْم ﴾ -14 َ لِل ة َّّ ُنَْك قَوْلُهُْم م  ِإّنَّ الْعِز ِ جَمِيعًا﴾ قال تعالى: ﴿ وَلا َيحْز ه
 ،65يونس:

هِ﴾ لا علاقة لها بما قبلها لفظًا ومعنى  َّّ َ لِل ة َّّ يلزم ، و الوقف تام: لأن جملة: ﴿  ِإّنَّ الْعِز
هِ جَمِيعًا﴾ من قول اليهود .  َّّ ةَ لِل َّّ  الوقف: لئلا يوهم أن قوله: ﴿  ِإّنَّ الْعِز

ْولِيَاءَ﴾ -15
َ
َ ، الوقف على: ﴿ أ ْولِيَاءَم  يَُضاعَُف قال تعالى: ﴿  وَمَا كَانَ ل

َ
هِ مِْن أ َّّ هُْم مِْن دُوِن الل

 ، . 20لَهُمُ الْعَذَاُب ﴾  سورة هود:
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الوقف كاف: لأن جملة: ﴿  يَُضاعَُف لَهُمُ الْعَذَاُب﴾ مستأنفة، والمعنى متصل فهو  
يلزم الوقف : لئلا يوهم الوصل وصف الأولياء بمضاعفة ، و بشأن من سبق ذكرهم من المشركين

ّ ه أولياء مضاعف لهم العذاب، والمراد نفي الأولياء الع ذاب لهم، فيصير أنهم ما كان لهم من دون الل
 مطلقًا .

يَن َحصيرًا ، الوقف على: ﴿ عُْدنا﴾ -16 مَ لِلْكَافِرِ َّّ قال تعالى: ﴿  وَِإْن عُْدتُمْ عُْدنَا م  وََجعَلْنَا َجهَن
 ،8﴾   الإسراء: 

 ْ يَن َحصيرًا﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل بشأن الوقف كاف لأن جملة: ﴿  وََجعَل َ لِلْكَافِرِ م َّّ نَا َجهَن
يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿  وََجعَلْنَا ﴾ معطوفًا على و  ،من سبق ذكرهم من الكافرين

قوله: ﴿  عُْدنَا ﴾ داخلاً تحت شرط ﴿  ِإْن عُْدتُمْ ﴾، فيصير أن جعل جهنم حصيرًا متوقف على عودة 
ّ ه جعلها للكافرين مطلقًا، سواء عاد اليهود للفساد أو لم يعودوا.  بني  إسرائيل للفساد، وليس كذلك فالل

ّ هِ إلهًا آخرَ م  لا إلهَ إلا هُو كُّلُّ ، الوقف على: ﴿ آخرَ﴾ -17 قال تعالى : ﴿  ولا تدعُ مًع الل
 ، .88شَيء هَالٌك إلا وْجهَهُ ﴾  القصص: 

إلهَ إلا هُو ﴾ مستأنفة ، والمعنى متصل بشأن وحدانية الوقف كاف : لأن جملة ﴿  لا  
ّ ه ّ ه موصوف بأنه لا إله إلا هو، ،و الل يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن النهي منصبًا على دعاء إله غير الل

ّ ه مطلقًا، وليس مقيد، وجملة: ﴿  لا إلهَ إلا هُو ﴾ مستأنفة تبين  وليس كذلك، فالنهي عن دعاء غير الل
ّ ه بال  عبادة، فلا معبود بحق إلا هو.تفرد الل

ُ لُوٌط م  وَقَاَل ِإنِّي مُهَاِجرٌ ِإلَى رَبِّي ﴾  ، الوقف على: ﴿ لُوٌط﴾ -18 قال تعالى: ﴿  فَآمََن لَه
 ، . 26العنكبوت:

براهيم ، الوقف كاف : لأن جملة: ﴿  وَقَاَل ِإنِّي مُهَاِجرٌ ﴾ مستأنفة  والمعنى متصل عن إ
َ ، وقد سبق ذكره في الضمي براهيم براهيم ﴿ لوٌط  ر ﴿ له﴾ في ﴿ فَآمََن لَهُ لُوٌط﴾، أي: فآمن لإ ، وقال إ

 -يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن قوله: ﴿  وَقَاَل ِإنِّي مُهَاِجرٌ ﴾ من قول لوط،، و إني مهاجر إلى ربي﴾
براهيم . -وليس كذلك   إنما هي من كلام إ

 أخير(المواضع المتفق عليها للوقف اللازم )الثلث ال 
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ونَ وَمَا ، الوقف على: ﴿ قَوْلُهُْم﴾ -19 ُ مَا يُسِرُّّ ا نَعْلَم َّّ ُنَْك قَوْلُهُْم م  ِإن قال تعالى : ﴿ فَلا َيحْز
 .76يُعْلِنُونَ﴾  يس:

ُ مَا   ا نَعْلَم َّّ الوقف تام : لأنه نهاية الكلام عن ال كفار ثم، ابتداء جملة مستأنفة ﴿  ِإن
ّ ه ونَ ﴾ من قول الل ونَ وَمَا يُعْلِنُون﴾، من يلز، و يُسِرُّّ ُ مَا يُسِرُّّ ا نَعْلَم َّّ م الوقف لئلا يوهم أن قوله: ﴿  ِإن

ّ ه.  مقول ال كفار، والصواب أنها من قول الل

عًا ، الوقف على: ﴿ عَْنهُْم﴾ -20 اِع ِإلَى شَْيءٍ نُكُرٍ ُخّشَّ قال تعالى: ﴿  فَتَوَّلَّ عَْنهُْم م  يَوْمَ يَْدعُ الدَّّ
 ْ بَْصارُهُْم َيخ

َ
هُْم جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾  القمر: أ ّنَّ

َ
جْدَاِث كَأ

َ
 .6رُُجونَ مَِن الأ

اِع ﴾ مستأنفة .   الوقف تام : لأن جملة: ﴿  يَوْمَ يَْدعُ الدَّّ

يلزم الوقف لئلا يوهم الوصل أن ، و والتقدير: )) يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع((
 َ َ ي َ يَْدعُ﴾ ظرفًا للتولي، وليس الأمر بالتولي عنهم مختص بيوم القيامة ﴿ يَوْم اِع﴾ فتصير ﴿ يَوْم ْدعُ الدَّّ

جْدَاِث﴾ .، كذلك
َ
 فهي ظرف للفعل المتأخر بعد هذه الآية في ﴿  َيخْرُُجونَ مَِن الأ

 :من المواضع المختلف فيها في لزوم الوقف بين المصاحفثانيا: 

ُ ، الوقف على ) ولدا(  ه َّّ خَذَ الل ُ مَا فِي  قال تعالى: ﴿  وَقَالُوا اّتَّ ُ بَْل لَه وَلَدًا م   ُسبْحَانَه
ِتُونَ ﴾   البقرة: ْرِض كُّلٌّ لَهُ قَان

َ
مَوَاِت وَالأ  ، .116الّسَّ

وفي  ،وفي مصحف المدينة والشام وقف أولى ،زهر لازمأفهو في مصاحف ال 
على وهذا الاختلاف دليل ، وبناء على ذلك فإن أكثر المصاحف على عدم اللزوم ،الباكستان لا وقف

 اختلاف الرؤى حول اعتبار التوهم من عدمه.

يكون توجيه اللجنة المراجعة لتلك المصاحف كما يلي:   و
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ُسبْحَانَهُ" من قول المشركين، "لئلا يوهم الوصل أن قوله:  افمن اعتبر الوقف لازم- 
ّ ه تعالى ردًاا، ُسبْحَانَهُ" أي: منزه"فيكون الولد موصوف ب   عليهم، وتبرأ عما  والصواب أنها من قول الل

 .(1)نسبوه إليه

ية الوقف كما في -  ية الوقف: فإنه يجوز الوجهين على ذلك مع اعتبار أولو ومن اعتبر أولو
 ي المدينة والشام، كما جعلها الإمام الهبطي محلا للوقف في المصحف المغربي.مصحف

ك ردًا له ُسبْحَانَهُ" ول كن يوصل بقولهم فيكن ذل"ومن اعتبر عدم الوقف: على - 
يه، ً للتنز ُ وَلَدًا" فنسبوا إليه مالا "وَقَالُوا" أي: اليهود والنصارى والمشركون "والمعنى:  وتعجيلا ه َّّ خَذَ الل اّتَّ

ياه  يليق بجلاله، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم، وعافاهم، ورزقهم مع تنقصهم إ
المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من ُسبْحَانَهُ" أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به "

يه نقص بوجه من الوجوه، بل جميعهم عبيد مفتقرون  له ال كمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا يعتر
 .(2)إليه

يل )الشهير بوقف السنة(.  ثانيا: وقف جبر

يليعرف ب  القرآن في  الوقف المنسوب إلى النبي  وهو :أو وقف الاتباع وقف جبر
 ت.ونص عليه غير واحد ممن يعتد بنقلهم من محققي علماء القراءا ،العظيم مما أكثره ليس برأس آية

يل  الأشمونيأولاً: نقل   عن العلامة السخاوي أن هذه الوقوف عشرة وسمى بعضها بوقف جبر
يل فإن ه كان يقف في عليه السلام وإليك نص عبارته: "قال السخاوي: ينبغي للقارى أن يتعلم وقف جبر

ّ ه﴾  الآية:  بْرَاهِيمَ َحنِيفاً﴾  95سورة آل عمران عند قوله: ﴿ قُْل َصدََق الل َّّةَ ِإ ، ثم يبتدىء ﴿ فاتبعوا مِل
يقف في سورة البقرة والمائدة عند قوله تعالى: ﴿  يتبعه. وكان النبي  ، والنبي 95آل عمران: 

ْن  ،48،  المائدة: 148فاستبقوا الخيرات﴾  البقرة: 
َ
وكان يقف على قوله: ﴿ ُسبْحَانََك مَا يَكُونُ لي أ

قُوَل مَا لَيَْس لِي ِبحَّقٍ﴾ ) المائدة: 
َ
ّ ه﴾ ) يوسف: 116أ ْدعُو إلى الل

َ
، وكان يقف ﴿ قُْل هذه سبيلي أ

نَاْ وَمَِن اتبعني﴾ ) يوسف: 108
َ
ّ ه 108، ثم يبتدىء ﴿ على بَِصيرَةٍ أ ، وكان يقف ﴿ كذلك يَضْرُِب الل

َّبِهِمُ الحسنى﴾ الرعد: 18﴾  الرعد: الأمثال ذِيَن استجابوا لِر َّّ ِل ، وكان يقف ﴿ 18، ثم يبتدىء ﴿ ل
                                                           

(، منار اذلدى: 25(،  وادلكتفى: )76، القطع واالئتناف: )262مل يذكر ابن األنباري والنحاس والداين  واألمشوين وقًفا ىنا ، انظر :اإليضاح:  - (1)
داء بقولو : "ُسْبَحانَُو" ولكن يوصل بقوذلم رًدا لو وتعجياًل للتنزيو، انظر: علل الوقوف: . وقال السجاوندي: ال وقف على "َوَلًدا" وإن جاز االبت74

 .166(، ورجح اجلعربي الوصل تعجيال للتنزيو: وصف االىتداء، ص18)
 ( .64، وتيسًن الكرمي الرمحن : )1/170فتح القدير :  - (2)
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فَمَن كَانَ 5، ثم يبتدىء ﴿ ل َكُْم فِيهَا دِْفءٌ﴾  النحل: 5والأنعام خَلَقَهَا﴾  النحل: 
َ
، وكان يقف ﴿ أ

َ 18مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاِسقاً﴾  السجدة:  َّّ يَْست َّّ 18وُونَ﴾  السجدة: ، ثم يبتدىء ﴿ لا ، وكان يقف ﴿ ثُم
ْدبَرَ يسعى فَحَشَرَ﴾  النازعات: 

َ
، وكان يقف ﴿ لَيْلَةُ القدر 23، ثم يتبدىء ﴿ فنادى﴾  النازعات: 22أ

لِْف شَهْرٍ﴾  القدر: 
َ
لُ الملائكة﴾  القدر: 3خَيْرٌ مِّْن أ يتعمد الوقف على  ، فكان 4، ثم يبتدىء ﴿ تَنَزَّّ

 .(1)لبها ليس رأس آيةتلك الوقوف وغا

 ً علم أن ا"فقال: ،ثانياً: نقل صاحب انشراح الصدور أن مواضع هذه الوقوف سبعة عشر موضعا
 يتحرى الوقوف عليها سبعة عشر موضعاً": الوقوف المندوبة التي كان النبي 

 ، .48،  والمائدة: 148الأول والثاني: ﴿ فاستبقوا الخيرات﴾  بالبقرة: 

ّ ه﴾  بآل عمران: والثالث: ﴿ قُْل   .95َصدََق الل

 .116والرابع: ﴿ مَا لَيَْس لِي ِبحَّقٍ﴾  بالمائدة: 

نذِرِ الناس﴾  بيونس: 
َ
ْن أ

َ
 . 2والخامس: ﴿ أ

ُنَك قَوْلُهُْم﴾  يونس:   بها أيضاً. 65والسادس: ﴿ وَلاَ َيحْز

ّ ه﴾  بيوسف:  ْدعُو إلى الل
َ
 .108والسابع: ﴿ قُْل هاذه سبيلي أ

ّ ه الأمثال﴾  بالرعد:  والثامن: ﴿ كذلك  .17يَضْرُِب الل

 .5والتاسع: ﴿ والأنعام خَلَقَهَا﴾  ب النحل: 

مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾  النحل:  َّّ  بها أيضاً. 103والعاشر: ﴿ ِإن

ّ ه﴾  بلقمان:  َ تُشْرِْك بالل . والثاني عشر: ﴿ كَمَن كَانَ فَاِسقاً﴾  12والحادي عشر: ﴿ يابني لا
 .18بالسجدة: 

ْصحَاُب النار﴾  بغافر:  والثالث
َ
هُْم أ ّنَّ

َ
 .6عشر: ﴿ أ

 .23والرابع عشر: ﴿ فَحَشَرَ﴾  بالنازعات: 

                                                           
 .1/378لشيخ عبد الفتاح ادلرصفي رمحو هللا، ىداية القاري، . وممن دافع عنو واعتقد أحقيتو ا24منار اذلدى، ص - (1)
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لِْف شَْهرٍ﴾  بالقدر: 
َ
 .3والخامس عشر: ﴿ خَيْرٌ مِّْن أ

ْمرٍ﴾  القدر: 
َ
 بها أيضاً.، 4والسادس عشر: ﴿ مِّن كُّلِ أ

  .(1)"3والسابع عشر: ﴿ بِحَمْدِ رَبَِّك واستغفره﴾  بالنصر: 

محمود  وتتميما للفائدة وعرضا للمسألة على بساط البحث، وبيانا للرأي المقابل نجد الشيخ 
 " ل كن مع التنقيب البالغ والبحث الفاحص، في شتى الأسفار ومختلف المراجع، يقولخليل الحصري 

صحيح أو )  من أمهات ال كتب، في علوم القرآن، والتفسير، والسنة، والشمائل، والآثار، لم أعثر على أثر
ولعلنا نظفر بعد هذا نظفر  يدل على أن هذه المواضع أو بعضها من السنة العملية ،أو القولية، ضعيف (

 .(2)بما يبدد القلق ويريح الضمير"

 .(3)ثالثا: الوقف التعسفي

يفه: هو وقف متكلف من بعض المعربين أوالقراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء رغبة في  تعر
 دون النظر إلى معاني الآية ومقاصدها.إغراب السامع 

 من أمثلته: 

َّّ  "َيحْلِفُونَ "الوقف على  -1 يْدِيهِْم ثُم
َ
مَْت أ ٌ بِمَا قَّدَّ َصابَْتهُْم مُِصيبَة

َ
من قوله تعالى: ﴿ فَكَيَْف ِإذَا أ

رَْدنَا ِإلا ِإْحسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾
َ
هِ ِإْن أ َّّ  .62النساء:  جَاءُوكَ َيحْلِفُونَ  ت  بِالل

ّ ه، على معنى القسم والمعلوم أنه ما لا يحتاج إلى تقدير،  لأن فيه ارتكاب تقدير محذوف: أقسم بالل
ّ ه بالحلف به كذبًا، وهذا ، مقدم على ما يحتاج إليه ولأن من مقاصد الآية بيان جرأة المنافقين على الل

 الوقف لا يبين للسامع المحلوف به .

َّّذِيَن َكفَرُوا  ولهقمن  ب   ﴿هُْم لا يُؤْمِنُونَ﴾ تُنْذِْر" والابتداء  "الوقف على  -2 تعالى: ﴿ِإّنَّ ال
ُنْذِْر تهُْم لا يُؤْمِنُونَ﴾  البقرة:  ْم لَْم ت

َ
باعتبار أن ﴿هُْم ﴾ مبتدأ، والصواب أّنَّ ، 6َسوَاءٌ عَلَْيهِْم أنذرتهم أ

 ﴿هُْم﴾  ضمير متصل .

                                                           
 انشراح الصدور يف جتويد كالم الغفور: وىبو سرور، ص؟ - (1)
 معامل االىتداء اىل معرفة الوقف واالبتداء، ص - (2)
 فانظره. 1/231أفاض ابن اجلزري يف الكالم حول الوقف التعسفي يف النشر،  - (3)



 د: عبد اللطيف بعجي                       وتوجيهاتهامذكرة في أحكام رواية الإمام ورش 
 

 010  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

ََّّك﴾  -3 َب ََّّك  ت  بِمَا عَهِدَ  تعالى: ﴿وَقَالُوامن قوله  الوقف على ﴿ر َب اِحرُ اْدعُ لَنَا ر هَا الّسَّ ّيُّ
َ
يَا أ

نَا لَمُْهتَدُونَ﴾  الزخرف:  َّّ  .49عِنْدَكَ ِإن

َ من جعل الباء في ﴿بِمَا عَهِدَ﴾  للقسم لأنها إذا ذكرت أتي   قال الأشموني: وَخطِئ
 .(1)بالفعل معها، بخلاف الواو فيحذف الفعل معها

َّّ  الوقف على ﴿فَلا ُجنَاَح﴾  -4 ِ فَمَْن َحج ه َّّ ِ الل َ مِْن َشعَائِر فَا وَالْمَرْوَة من قوله تعالى: ﴿ِإّنَّ الّصَّ
َف بِهِمَا﴾  البقرة:  وَّّ ْن يَّطَّ

َ
وِ اْعتَمَرَ فَلا ُجنَاَح  ت  عَلَيْهِ أ

َ
﴿عَلَيْهِ﴾  بــــــــ  لأن الابتداء، 158الْبَيَْت أ

ية لا تدل على ذلك، لأن الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا يدل على وجوب السعي، والآ
والمروة، لأنه كان عليهما صنمان، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين، وكان 
 ِ  المسلمون يتحرجون من السعي، فنزلت الآية لرفع الحرج، وليس لتوجب الطواف، فلو بدأنا وقلنا ﴿عَلَيْه

َف بِهِمَا﴾  لأوهم أنه يجب علينا أن نطوف بالبيت والآية لا تدل على ذلك وَّّ ْن يَّطَّ
َ
  .أ

قُوَل مَا لَيَْس  من قوله الوقف على: ﴿لَيَْس لِي ﴾ -5
َ
ْن أ

َ
تعالى: ﴿ قَاَل ُسبْحَانََك مَا يَكُونُ لِيَ أ

ُلْتُهُ فَقَْد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي لِي ت نَت عَلاّمُ الْغُيُوِب﴾  ِبحَّق ِإن ُكنُت ق
َ
عْلَمُ مَا فِي نَْفِسَك ِإنَّك أ

َ
نَْفسِي وَلاَ أ

 .116المائدة: 

قال أبوعمرو الداني: وليس بشيء لأن قوله: ﴿ِبحَّق﴾  من صلة﴿ لِي﴾ ، والمعنى: ما  
﴾ صلة  يحق لي أن أقول ذلك، وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل "الباء في قوله: ﴿ِبحَّق 

له: ﴿فَقَْد عَلِمْتَهُ﴾  بتقدير: إن كنت قلته فقد علمته بحق، وذلك خطأ لأن التقديم والتأخير مجاز فلا لقو
 . (2)بدليل قاطع، لأنه إذا ابتدئ بذلك فقد جعل أنه قاله يستعمل إلا بتوقيف أو

ُ  الوقف على: ﴿ لا تُشْرِْك﴾  -6 وَ يَعِظُهُ يَا بُنَّيَّ لا من قوله تعالى: ﴿ وَِإْذ قَاَل لُْقمَانُ لابْنِهِ وَه
هِ ِإّنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان:  َّّ هِ﴾  يجعل متعلق ﴿تُشْرِْك﴾  ، 13تُشْرِْك تبِالل َّّ لأّنَّ الابتداء بقوله: ﴿بِالل

هِ﴾  داخلة على المقسم به، وجعل جملة: ﴿إِ  َّّ هِ " ، وجعل الباء في ﴿بِالل َّّ ّنَّ محذوفًا تقديره " لا تُشْرِْك بِالل
 الشِّرْكَ لَظُلْمٌ﴾  جواب القسم وهذا ضعيف من أوجه منها :

                                                           
 .700صمنار اذلدى،  - (1)
 .37، منار اذلدى: األمشوين، ص63ادلكتفى، ص - (2)
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أن المتبادر من أسلوب الآية أن الباء متعلقة ب  ﴿تُشْرِْك﴾  لأنه إذا قال للابن ﴿يَا بُنَّيَّ لا  -
هِ﴾ ، فإن الولد يكون مبلبل الفكر حائر النفس، لأنه لم يفهم أن مراد أبيه  َّّ تُشْرِْك﴾  ولم يقل ﴿بِالل

 صيص الشرك.تخ

 .كذلك فإن جملة: ﴿ِإّنَّ الشِّرْكَ﴾  جملة: مستأنفة سيقت تعليلاً للنهي عن الشرك -

وذلك خطأ؛ لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل، بل متى ما ذكرت الباء قال الأشموني:  -
ّ ه، ولا تجد الباء مع ح هِ﴾ يحلفون بالل َّّ قْسَمُوا بِالل

َ
، وقال (1)ذف الفعلتعين الإتيان بالفعل كقوله: ﴿ وَأ

ّ ه قسما، وجوابه إن الشرك وربما يتعمد في موضع آخر: " وقد أغرب من وقف: لا تشرك، وجعل بالل
الوقف عليه بعض المتعنتين، ووجه غرابته أنهم قالوا إن الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا 

 .(2)"بالواو، فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل

ى  ت  الوقف على﴿  -7 ى﴾  ، والابتداء ب   ﴿َسلْسَبِيلاً ﴾ من قوله تعالى: ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّّ تُسَمَّّ
ى﴾  أي عينا مسماة معروفة هكذا، و 18َسلْسَبِيلا﴾  الإنسان:  ، يكون التعسف بالوقف على ﴿تُسَمَّّ

يف بإجماع ا "سل سبيلا" جملة أمريةب والابتداء يقًا موصلة إليها وهذا تحر لمصاحف لأنه أي: سل طر
 كلمة واحدة.

يل الفاسد: "  وقد عزوا إلى على بن أبى طالب رضى قال الزمخشري ردا على هذا التأو
ّ ه عنه أن معناه سل سبيلا إليها، وهذا غير مستقيم على ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل  الل

بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سبيلا، جعلت علما للعين، كما قيل: تأبط شرا، وذرّى حبا، وسميت 
سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح، وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع، وعزوه إلى مثل على 

ّ ه عنه أبدع  .(3)"رضى الل

َمْشِي  ت  عَلَى اْستِْحيَاءٍ قَالَْت  الوقف على لفظ " تمشي" من قوله -8 َاءَتْهُ ِإحْدَاهُمَا ت تعالى: ﴿فَج
 
َ
ْجرَ مَا َسقَيَْت لَنَا ﴾ القصص: ِإّنَّ أ

َ
يََك أ  .25بِي يَْدعُوكَ لِيَْجزِ

عليه هذه المرأة حين إقبالها من حياء وحشمة وأدب، وهذا  معنى الآية هو إظهار ما 
يوحي هذا الوقف بأن إحدى هاتين ، الوقف يفيد وصفها بالحياء عند قولها فقط، وليس عند مشيها و

                                                           
 .1/293االتقان يف علوم القرآن: السيوطي،  .37منار اذلدى، ص - (1)
 .606منار اذلدى، ص - (2)
 .3/231. وللتوسع أكثر: حاشية الدسوقي على مغين اللبيب عن كتب األعاريب، 4/672الكشاف،  - (3)
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يل، فما الذي يستفيده السامع من معرفته مجيء المرأة من المرأتين جاءت ماشية لا راك بة وهذا معنى هز
 كونها ماشية أو راكبة . 

وقال قائل الوقف على قوله ﴿ فجاءته إحداهما تمشي﴾  ثم يبتدأ قال أبو عمرو الداني:"  
خير. ﴿على استحياء﴾ أي: قالت على استحياء من موسى فتتعلق )على( ب  )قالت( على التقديم والتأ

يل: فجاءته إحداهما  والوجه الظاهر أن يتعلق ب  )تمشي( من حيث كان المعنى بإجماع من أهل التأو
بتوقيف أو بدليل  تمشي مستترة، قيل: بكم قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير لا يصح إلا

 . (1)(قاطع. وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله )تمشي( ولا يبتدأ ب  )على استحياء

يَْت نَعِيمًا وَمُلْكًا َكبِيرًا﴾   الوقف على -9
َ
َّّ ت رَأ يَْت ثَم

َ
َّّ﴾  من قوله تعالى: ﴿وَِإذَا رَأ ﴿ثَم

 . 20الإنسان: 

بطال هذا الوقف: )  َّّ قال الأشموني في إ يَْت ثَم
َ
ً ) ثم يبتدئ: ( و َِإذا رَأ يَْت نَعِيما

َ
 (رَأ

وليس بشيء لأن الجواب بعده، وثم ظرف لا ينصرف فلا يقع فاعلا ولا مفعولا، وغلط من أعربه 
مفعولا لرأيت، أو جعل الجواب محذوفا والتقدير إذا رأيت الجنة رأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن 

 ِ َ الْيَق َّّا لَوْ تَعْلَمُونَ، ثم يبتدئ عِلْم ينِ بنصب علم على إسقاط سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونحو: كَل
حرف القسم وبقاء عمله وهو ضعيف، وذلك من خصائص الجلالة فلا يشركها فيه غيرها عند 

ّ ه لتروّن الجحيم كقول امرئ القيس:  َحِيمَ أي والل يين، وجواب القسم لَتَرَوُّنَّ اْلج  البصر

ّ ه مالك حيلة ... وما إن أرى عنك الغواية تنجلي  فقالت يمين الل

ّيه لأنه محض تقليد، وعلم فهذا كله   تعنت وتعسف لا فائدة فيه فينبغي تجنبه وتحر
العقل لا يعمل به إلا إذا وافقه نقل وسقت هذا هنا ليجتنب فإني رأيت من يدعي هذا الفّن يقف 
على تلك الوقوف فيلقى في أسماع الناس شيئا لا أصل له وأنا محذر من تقليده واتباعه، وكذا مثله ممن 

 .(2)"ل العلم وهم عنهم بمعزل، اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبهيتشبه بأه

ةُ فِرْعَوْنَ قُرّةُ عَيْنٍ لّي وَلََك لامن قوله الوقف على : ﴿ وَلَك لا ﴾  -10
َ
 تعالى: ﴿وَقَالَِت اْمرَأ

ْو نَّتخِذَهُ وَلَداً وَهُْم لاَ 
َ
ن يَنْفَعَنَا أ

َ
 .9يَْشعُرُونَ﴾  القصص: َت تَْقتُلُوهُ عَسَىَ أ

                                                           
 .510القطع واالئتناف: النحاس، ص . وانظر157ادلكتفى، ص  - (1)
. ونقل الداين أن الدينوري قال بتمام الوقف على ىذا ادلوضع، ورد قولو؛ فقال: " وقال الدينوري: }وإذا رأيت مث{ متام، 50منار اذلدى، ص - (2)

 .227ادلكتفى، وادلعىن: إذا رأيت ما مث. وليس بتام ألن ))رأيت(( الثانية جواب ))إذا(( فال يتم الكالم دوهنا" 
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أنه قال: الوقف  وروي عن ابن عباس  قال الأشموني في بيان قبح هذا الوقف: " 
على لا، لأن امرأة فرعون قالت قرّة عين لي ولك، فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، ليس 

كوفة: إن هذا لحن، ولا وجه هو لي قرّة عين، فكان كما قال. قال الفراء وأبو حاتم وجماعة من أهل ال 
لهذا الوقف في العربية، لأنه لو كان كذلك لقال تقتلونه بنون الرفع، إذ لا مقتضى لحذفها، لأن حذفها 
إنما كان للنهي، فإذا بطل أن يكون نهيا وجب ثبوت النون فلما جاء بغير نون علم أن العامل في الفعل 

له على مثل ابن عباس وهو الإمام المقّدم في الفصاحة لا، فلا يفصل منه، وهذا القول إقدام من قائ
يل الكتاب والسنة. قال السدي: قال ابن عباس: لو أن فرعون قال هو قرّة  والعربية وأشعار العرب وتأو

ّ ه لموسى كما هدى زوجته، ول كنه أبى فحرم ذلك يمانا منه ولهداه الل  .(1)"عين لي لكان ذلك إ

لحن. يريد أنه لو قال كذلك لقال ))يقتلونه(( بالنون. فلما جاء  قال الفراء: وهووقال الداني: "
  .(2)"بغير نون علم أن الفاعل في الفعل ))لا(( إذ هي نهيٌ، فهو مجزوم بها، فلا يجوز أن يفصل منه

ِ  المطلب الثامن:  .مَعاــَـلِمُ الْوُقُوِف الْ هَبْطِيَّة

1 – :  الِاْختِيَارُ التَّْفِسيرُِيّ

ِثاــَـُل  ّ ه تعالى:الْم وَُّل: قال الل
َ
َاَب ص وَالْفُرْقانَ لَعَل َّكُْم تهتدُونَ )اْلأ ]البقرة: ( وَِإذَ اتَيْنَا مُوسَى الْكِت

ُلَِف في معنى الفرقان في هذه الآية على خمسة أقوال:53  [، اخت

َّ وْرَاةِ مَِن الْفَرِْق بَيْنَ  ُ مَا فِي الت َّ ه وَُّل: أنه النَّصْرُ، الثَّانِي: أن
َ
نَّهُ  اْلأ

َ
الْ َحِقّ وَالْبَاطِِل، الثَّالُِث: أ

نَّهُ الْقُرْآنُ.
َ
َامُِس: أ َ رُْق الْبَْحرِ لَهُْم، اْلخ نَّهُ ف

َ
َ ْفظِهِ، الرَّابُِع: أ والذي اختاره ابُن أبي  الْ ِكتاــَـُب، فَكَرَّرَهُ بِغَيْرِ ل

ّ ه هو القول الخامس، يُرِشدنا إلى هذا الوقُف ال َاَب ص(، ثم جمعة الهبطي رحمه الل ذي وضعه في)الْكِت
الاستئناف ب  )وَالْفُرْقانَ (؛ ومعنى الآية على هذا القول: وإذ آتينا مُوسَى الكتاَب ومُحَمَّدًا الفرقانَ؛ ذكره 

 .الْفَرَّاءُ وهو قوُل قُْطرُب

 ِ َبَُّك مِْن بَنِي آَدَمَ مِْن ُظهُورِه ِثَاُل الثَّانِي: قوله تعالى: )وَِإذَ اخَذَ ر هدَهُْم عَلى الْم ْْ َش
َ
يَّتَهُْم وَأ ْم ذُرِّ

ذا غَا َْ َ َّا عَْن ه ْن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإنَّا كُن
َ
َلَى ص شَهِْدنَا أ َبِّكُْم قَالُوا ب لَْسُت بِر

َ
نْفُسِهِمُ و أ

َ
فِلِينَ(]الأعراف: أ

هُوَ مِْن قوِل الملائكة172
َ
يَّةِ؟ [. فإن قولَه تعالى: )شَهِْدنَا(، اختلفوا فيه: أ  أم من تمام كلام الذُّرِّ

                                                           
 .579منار اذلدى، ص - (1)
 .156ادلكتفى، ص -(2)
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يَّةَ لما قالوا: ﴿  وََّل، وتق رير معنى الآية على هذا الوقْ َف، أن الذُّرِّ
َ
واختارَ الْهَبْ طُِيّ بِوَقْفِهِ القوَل اْلأ

ّ هُ للملائكةِ: اشْهَدُوا، فقالوا: ) شَهِْدنَا(.  بلى ص ﴾، قال الل

 : َّ ةِ وعلى هذا القو"قال الْ فَْخرُ الرَّازُِيّ ي َلَى (، لأنَّ كلامَ الذُّرِّ ِل َيحْسُُن الْوَقُْف على قولِه: ) قَالُوا ب
يرُه: أنَّ الم َ ْقر َّا عَْن هَذَا غَافِلِين(، ت ْن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإنَّا كُن

َ
ُ ه: )أ لائكةَ قالوا شَهِْدنَا قدِ انْقَطََع هَهُنَا، وقول

ِ ئَلَّا يق ْن عليهم بالإقرارِ، ل
َ
لْقَى في الارض رَوَاسي أ

َ
قْ رَْرنَا، فأسقط كلمة )لَا( كما قال: ) وَأ

َ
ولوا: ماــَـ أ

م(] النحل:  ْْ َمِيَد بُِك يرُه: شَهِْدنَا 15ت يِّينَ تقر َمِيدَ بِكُم، هذا قوُل الْ كُوفِيِّينَ، وعند الْبَصْرِ ِيدُ: لِئَلَّا ت [، يُر
 .(1)"كراهةَ أْن تَقُولُوا 

ِثَاُل الثَّا هْلِهَا الْم
َ
َ أ ة عَِزّ

َ
ً اَفْسَدُوهَا وََجعَلُوا أ يَة ْ ّ ه تعالى: )قَالَِت اِنَّ الْمُلُوكَ ِإذَا دَخَلُوا قَر لُِث: قول الل

ذِلَّة وَكَذَلَِك يَْفعَلُونَ ص(]النمل:
َ
ُلَِف هل ) وَكَذَلَِك يَْفعَلُونَ ص( من تمام قول مل كة سبأ، 34أ [.اخت

ّ ه ت ّ ه هو أنه كلام أو هو كلام مُستأنف من كلام الل عالى؛ والذي يختاره الإمام الهبطُيّ رحمه الل
َ ى هذا الوقْ ُف الذي جع له  ّ ه، وليس هو من تمام كلام مل كة سبأ، كما يُرشد إل مُستأنف من كلام الل

ُ م الاستئناف ب : ) وَكَذَلَِك يَْفعَلُونَ ص ذِلَّة ص( ث
َ
 .على كلمة ) أ

 فَسَادُ الْ مَعْنَى بِالْوَْصِل: – 2

ّ هِ جميعا هَو  َ لل زة ّْ ِْ ّ ه تعالى: )وَ لا يحزنك قَوْلهم ص ِإنَّ الَْع وَُّل: قول الل
َ
ِثاــَـُل اْلأ الْم

ميعُ  ّْ ِْ  [.65الْعَلِيمُ(]ي ونس:  الَس

فالوقف على )قَوْلهم( وقٌف واجٌب، إذ الوصل يوهم خلاَف ال مقصود من الآية، فيكون ) 
ّ هِ جميعاص( من مقوِل ال كفار، ف ّ ه عليه وسلم عن أن ُيحزنه قول ال كفار ِإنَّ الْعزةَ لل ّ هُ نبيَّه صلى الل نهى الل

 هذا!!

ّ ه عليه وسلم على فرض أن ال كفار قالوه؛ ولهذا يجب الوق ف  وهذا القول لا ُيحزن النبيَّ صلى الل
ّ هِ جميعا( . على)قَوْلهمو  ص( ثم الاستئناف ب : ) ِإنَّ الْعزةَ لل

ِثَاُل الثَّانِي: قوله تعالى:  ْصحَاُب النَّارِ )الْم
َ
هُْم أ نَّ

َ
َبَِّك عَلَى الَّذِيَن َكفَرُوا أ ص  وَكَذَلَِك َحقَّْت كَلِمَةُ ر

(٦ ُ ْصحَاُب النَّارِ 7-6]غافر: (( الَّذِيَن يَحْمِلُونَ الْعَرَْش وَمَْن َحوْلَه
َ
(، ثم  [.فهنا يجب الوقف عند ) أ

                                                           
 .5/402التفسًن الكبًن، مفاتيح الغيب،  -(1)
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صَل الجميَع يُوهِمُ أن )الَّذِيَن يَحْمِلُونَ الْعَرَْش ( وصٌف الاستئناف ب  )الَّذِيَن يَحْمِلُونَ الْعَرَْش (، لأن و
 لأصحاب النار، وهو ظاهر الفساد؛ وقد نبَّه عليه النَّسَفُِيّ عند تفسير هذه الآيةِ.

 َضبُْط الْمُتَشَابِهِ بِالْوَقْ ِف لِلتَّْميِيزِ بَيْنَهُ مَا: – 3

على الحافظ استحضاره للآيات، لئلا تختلط عليه وضع الإمامُ الهبطي بعَض الوقوفاِت، ليُسهَِّل 
 المواضع ال متشابهة.

 

يَقُولُونَ ِحجْرًا َمحُْجورًاص. وَقَدِْمنَا ِإلَى مَا عَمِلُوا مِْن عَمٍَل فَجَعَلْنَا وَُّل: قوله تعالى: )وَ
َ
ِثاــَـُل اْلأ هُ الْم

)وََجعََل بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَِحجْرًا َمحُْجورًا ص.  [؛ وفي مقابلِه قولُه تعالى:23-22هَبَاءً مَنْثُورًاص( ]الفرقان: 
ُ نَسَبًا وَصِْهرًا ص( ]الف رقاـــن :  َ الَّذِي خَلََق مَِن الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَه [؛ ف في الآية الأولى 54 - 53وَهُو

ِحجْرًا َمحُْجورًا ص( ، ويس تأن ف ب  )َمحُْجورًاص(؛ وأما ف ي الآية الثانية ف يق رأ )وَ  يقف عند )حجرًا
 ص( ثم يستأنف ب : )وَهُوَ الَّذِي خَلََق مَِن الْمَاءِ بَشَرًا(.

ِثاــَـُل الثَّانِي: ِ نَبَاُت  الْم َلََط بِه ُ مَِن السَّمَاءِ فَاْخت نْزَلْنَاه
َ
َيَاةِ الدُّنْيَا َكمَاءٍ أ َّمَا مَثَُل اْلح قولُه تعالى: )ِإن

ْرِض مِمَّا يَْأكُُل النَّاُس 
َ
نْعَامُ ص(]يونس: اْلأ

َ
َيَاةِ 24وَاْلأ يقابله قولُه تعالى: )وَاضْرِْب لَهُْم مَثََل اْلح [، و

ِّيَا ْصبََح هَِشيمًا تَْذرُوهُ الر
َ
ْرِض فَأ

َ
َلََط ص. بِهِ نَبَاُت اْلأ نْزَلْنَاهُ مَِن السَّمَاءِ فَاْخت

َ
ُح ص . وَكَانَ الدُّنْيَا َكمَاءٍ أ

 [.45تَدِرًا(]ال كهف: اللَّهُ عَلَى كُِلّ شَْيءٍ مُقْ 

ْرِض(؛ وفي الآية الثانية 
َ
ففي الأولى يوقف عند : )فَاْختَلََط ص(، ثم يُستأنَُف ب  )به نَبَاُت اْلأ

َلََط بِهِ -مثلا-يَِصُل ذلك.لئلا يشتبه على القارئ، فتتداخل عليه الآيتان، فيقرأ في سورة يونس  : )فَاْخت
ْصبََح هَِشيمً 

َ
ْرِض فَأ

َ
ِّيَاُح ص (.نَبَاُت اْلأ  ا( ثم يصل معها: )تَْذرُوهُ الر

ِ يَاءِ: – 4 نْب
َ
دَُب مَ َع اْلأ

َ
 اْلأ

َ مَِن  ُ قُدَّ مِْن قُبٍُل فََصدَقَْت وَهُو َمِيُصه هْلِهَا ِإْن كَانَ ق
َ
ّ ه تعال ى:)وَشَهِدَ َشاهِدٌ مِْن أ مثاله قول الل

 َ َمِيُصهُ قُدَّ مِْن دُبُرٍ فَك ادِقِينَ ص (] يوسف : الْكَاذِبِينَ * وَِإن كَانَ ق [فلم  27 - 26ذَبَْت ص وَهُوَ مَِن الَصّ
يقف عند )وَهُوَ مَِن الْكَاذِبِينَ(، ليُشي ر إلى أن هذا الاحتماـــل ليس بواردٍ أصلًا، ثم وق ف عند قوله: 

ى يُوُسَف ) فَكَذَبَْت ( كأنه يُشير بذلك إلى الحكم النهائي، وهو كَذُِب امرأةِ العزيز، واستأنف الحكمَ عل
ادِقِينَ (. ْدِق، ) وَهُوَ مَِن الَصّ  عليه السلام بالِصّ
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 ذج من وقف الهبطي.نما-

 الذين ومن)  ب  والابتداء( حياة على الناس أحرص: )قوله على الوقف النموذج الأول:
هُمْ : تعالى قوله من ..(أشركوا ْحرََص  )وَلَتَِجدَّنَّ

َ
اسِ  أ َّّ َّّذِينَ  وَمِنَ  َحيَاةٍ  عَلَى الن ْ  ال شْرَُكوا

َ
حَدُهُمْ  يَوَدُّّ  أ

َ
ُ  لَوْ  أ ر  يُعَمَّّ

لَْف 
َ
ٍ  أ   96( البقرة َسنَة

َّّذِينَ  وَمِنَ ) إعراب إلى بالنظر يكون الوقف توجيه  :النحوي التوجيه ْ  ال شْرَُكوا
َ
 فيها والمشهور..( أ

 :قولان

  عاطفة الواو تكون . أن1

ّنَّ  .2
َ
  .مستأنفة الواو أ

 :التوجيهات مناقشة

اءِ  ه ،150مقاتل قَوْلُ  وهو: الأول القول َّّ  ، ه 311والزجاج ه ،310والطبري ه 207 والْفَر
 وابن ، ه 1100والأشموني ه 468والواحدي ، ه 444والداني ه 338 والنحاس ه ،328الأنباري وابن

 (1)ه 1421عثيمين

 .الذين من وأحرص أي ، مقدرا «أحرص» ب  متعلق «الذين من» والجار

 ٌ اسِ  عَلَى ومَعْطُوفَة َّّ يكون الْمَعْنَى، فِي الن ّنَّ  الْمَعْنَىَْ  و
َ
ْحرَُص  الْيَهُودَ  أ

َ
اسِ  أ َّّ ْحرَُص  َحيَاةٍ  عَلَى الن

َ
 وَأ

َّّذِينَ  مِنَ  شْرَُكوا ال
َ
َ : َكقَوْلِكَ .أ ْسخَى هُو

َ
اسِ  أ َّّ  .حَاِتمٍ  وَمِنْ  الن

 واليهود بعاقبة، يؤمنون لا المشركين لأن اليهودِ  توبيخ في مبالغة ، العموم بعد والتخصيص
 إلى صائرون أنهم علموا لأنهم الدنيا، على حرصا الناس أشد كانوا ولذلك والحساب، بالجزاء معترفون

 (2)ماتوا إذا النار

                                                           
، إيضاح الوقف  103/ 1، معاين القرآن للزجاج:  370/ 2، تفسًن الطربي:  62/ 1، معاين القرآن للفراء:  125تفسًن مقاتل بن سليمان:  - (1)

ْفِسًُن الَبِسْيط: 69/ 1القرآن للنحاس: ، إعراب  525واالبتداء:  ، ، تفسًن ابن 105، ادلنار بتخليص ادلرشد: 24/ 1، ، ادلكتفى: 167/ 3، ، الت ا
 1/309عثيمٌن الفاحتة والبقرة : 

 119الوجيز للواحدي :  - (2)
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بُو قول وهو: الثاني القول
َ
ِ  أ ِيعُ  ه  93 الْعَالِيَة ب َّّ  البغوي وجوزه ، ه  169ونافع ، ه  140 وَالر

 ه  1100 والأشموني ، ه 616 البقاء وأبو ه ، 541 عطية وابن ه ،538والزمخشري ه ، 510
 (1)ه 1250والشوكاني

يكون ْ  الذين وَمِنَ  و شْرَُكوا
َ
ً  أ ً  خبرا ما ً  «أحدُهم يَوَدُّّ » و ،.مقّدَّ  ومن: تقديرُه محذوفٍ  لمبتدأ صفة

شْركوا الذين
َ
يقٌ  أو قومٌ  أ  2/13: المصون الدر أحدُهم يَوَدُّّ  فر

يكون َّّذِينَ  وَمِنَ :  المعنى و شْرَُكوا ال
َ
نَاٌس  أ حَدُهُمْ  يَوَدُّّ  أُّ

َ
ِ  الْمَوُْصوفِ  حَْذفِ  عَلَى أ ا وَما: َكقَوْلِه َّّ  مِن

ا ُ  ِإلَّّ َّّاتِ ] مَعْلُومٌ  مَقامٌ  لَه اف وا ،[ 164: الّصَّ ُّّ هُمْ  مُشْرِكِينَ  وسُم ّنَّ
َ
ورِ  يَقُولُونَ  لِأ ُّّ ِ  بِالن لْمَة ِيدُ : يَوَدُّّ . وَالّظُّ ى، يُر َّّ َمَن َت ي  وَ

حَدُهُمْ 
َ
ُ  لَوْ  أ ر لَْف  يُعَمَّّ

َ
َ : يَعْنِي َسنَةٍ، أ لْفِ  تَعْمِير

َ
ُ  وَهِي َسنَةٍ، أ ة َّّ لَْف  عِْش : يَقُولُونَ  بَيْنَهُْم، فِيمَا الْمَُجوسِ  َتحِي

َ
 أ

 ٍ لْفٍ  وَكُّلُّ  َسنَة
َ
 /(2)ومهرجان نَيْرُوزٌ  أ

 :جهتين من ه 468 الواحدي وضعفه

 عَلَى: قوله عند الكلام قطع يحسن فلا الحياة، على اليهود حرص بيان بالآية المراد أن: إحداهما
 هذا واستقصاء صلته، وترك الموصول حذف يجوز لا أنه.التعمير بحب غيرهم عن الإخبار ثم َحيَاةٍ 

َّّذِينَ  مِنَ : قوله عند مذكور َ  ُيحَرِّفُونَ  هَادُوا ال ِ  عَنْ  الْكَلِم  ، وعقب(3)[ (46: النساء] سورة في مَوَاِضعِه
 قوله ففي يود، قوم أو يود، من أشركوا الذين ومن أي مستانفا، جعله ومن:  بقوله ه 505 ال كرماني

 وإقامة الموصوف حذف يجوز ولا أصلاً، مقامه الصلة وإقامة الموصول، حذف يجوز لا لأنه بعد،
ً  كانت إذا يجوز وإنما جملة، كانت إذا مقامه، الصفة  (4).مثله اسما

َّّذِينَ  مِنَ  العربية في يجوز:  ه 338النحاس قال شْرَُكوا ال
َ
حَدُهُمْ  يَوَدُّّ  أ

َ
 أشركوا الذين من بمعنى أ

 (5) هذا يحتمل لا الآية في المعنى أنّ  إلا أحدهم يودّ قوم

  :الوقف علماء أقوال

                                                           
، 105، ادلنار بتخليص ادلرشد: 1/96القرآن :  ، التبيان يف إعراب182/ 1واحملرر الوجيز:  168/ 1.، الكشاف :144/ 1معامل التنزيل:  - (1)

 .125فتح القدير : 
 144/ 1معامل التنزيل:  - (2)
ْفِسًُن الَبِسْيط:  - (3)  168 -167/ 3الت ا
 160/ 1غرائب التفسًن: - (4)
 69/ 1إعراب القرآن للنحاس:  - (5)
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 :أقوال على( حياة على)  على الوقف حكم في الوقف علماء اختلف

  .وقف لا: الأول

  . تام: الثاني

 .الوقف وعدم الوقف بين التفصيل: الثالث

  : الأقوال مناقشة

 العطف باعتبار:  وقف لا:  الأول

 (1)الأشموني ورجحه. والداني والنحاس، الأنباري، وابن حاتم، أبو قول وهو

 خبرا رفع موضع في( أشركوا الذين ومن) يكون أن على مستأنفة، الواو أن باعتبار تام،: الثاني
 .سنة ألف يعمر لو أحدهم يودّ قوم أشركوا الذين ومن تقديره مقّدما

  أشركوا، الذين ومن: قوله من الحال موضع في جملة عنده أحدهم يودّ: قوله لأن أو

  وتابعه الهبطي..نافع قول وهو

 والأشموني، السجاوندي، قول وهو الوقف، وعدم الوقف جواز بين التفصيل: الثالث
 (2)والأنصاري

 :الراجح القول

يكون حياة، على وقف فلا وعليه الناس، على عاطفة الواو تكون أن هو الراجح ّنَّ : المعنى و
َ
 أ

ْحرَُص  الْيَهُودَ 
َ
اسِ  أ َّّ ْحرَُص  َحيَاةٍ  عَلَى الن

َ
َّّذِينَ  مِنَ  وَأ شْرَُكوا، ال

َ
 :يلي لما أ

 َحيَاةٍثم عَلَى: قوله عند الكلام قطع يحسن فلا الحياة، على اليهود حرص بيان بالآية المراد أن .1
 ،(3)التعمير بحب غيرهم عن الإخبار

                                                           
 105، و ادلنار بتخليص ادلرشد: 24/ 1تفى: ، و ادلك 71، و القطع واالئتناف:  525إيضاح الوقف واالبتداء:  - (1)
 105و ادلنار بتخليص ادلرشد:  218علل الوقوف :  - (2)
ْفِسًُن الَبِسْيط:  - (3)  168 -167/ 3الت ا



 د: عبد اللطيف بعجي                       وتوجيهاتهامذكرة في أحكام رواية الإمام ورش 
 

 001  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

َّّذِينَ  مِنَ : قوله عند مذكور هذا واستقصاء صلته، وترك الموصول حذف يجوز لا أنه .2  هَادُوا ال
َ  ُيحَرِّفُونَ  ِ  عَنْ  الْكَلِم  (1)[ (46: النساء] سورة في مَوَاِضعِه

بْلَغَ  العطف أن .3
َ
بْطَالِ  فِي أ ارَ  ِإّنَّ  قَوْلِهِمْ  فِي كَذِبِهِمْ  ِإْظهَارِ  وَفِي اليهود دعوى ِإ ُ  الدَّّ  لَا لَنَا اْلآِخرَة

 .(2)لِغَيْرِنَا

يل أهل قول وهذا: )) ...النحاس قال والوقف، والتفسير اللغة أهل عموم قول أنه .4  ، التأو
 .(3)نافعا إلا واللغة ، القراءة وأهل

َّّذِينَ  وَمِنَ ) ه 311: الزجاج قال .5  نهاية وهذا أشركوا، الذين من أْحرََص  وَلَتَِجدَنَهُمْ  أي( أشْرَُكوا ال
 .(4)بالبعث يُؤمن لا ومن المجوس هم أشركوا والذين.التمثيل في

 الذين من وأحرص حياة على الناس أحرص اليهود ولتجدن أي: ه 328الأنباري ابن قال .6
 .(5)" المجوس يعني أشركوا،

 يود بقوله جميعهم عن الخبر استأنف ثم أشركوا، الذين من وأحرص: ه 444الداني قال .7
 .(6)أحدهم

لُ  وَالْقَوْلُ : ه 606 الرازي الدين فخر قال .8 ّوَّ
َ
ْولَى اْلأ

َ
ُ  أ ه َّّ ن

َ
ُ  كَانَتِ  ِإذَا لِأ ة ً  الْيَهُودِ  َشْأنِ  فِي الْقِّصَّ ة  خَاّصَّ

لْيَقُ 
َ
اهِرِ  فَاْلأ نْ  بِالّظَّ

َ
ْحرََص  الْيَهُودَ  وَلَتَِجدَّنَّ : الْمُرَادُ  يَكُونَ أ

َ
َيَاةِ  عَلَى أ ِ  مِنْ  اْلح اسِ  َسائِر َّّ َّّذِينَ  وَمِنَ  الن  ال

شْرَُكوا
َ
بْلَغَ  ذَلِكَ  لِيَكُونَ  أ

َ
بْطَالِ  فِي أ  لنا الآخرة الدار ِإّنَّ . قَوْلِهِمْ  فِي كَذِبِهِمْ  ِإْظهَارِ  وَفِي دَْعوَاهُمْ  ِإ

 .(7)لِغَيْرِنَا

 .(8)(المجوس وهم أشركوا على الوقف أن على والأكثر: ه 1100الأشموني قال .9

                                                           
ْفِسًُن الَبِسْيط:  - (1)  168 -167/ 3الت ا
 144/ 1معامل التنزيل:  - (2)
 71القطع واإلتناف:  - (3)
 178/ 1معاين القرآن للزجاج :  - (4)
 525إيضاح الوقف واالبتداء:  - (5)
 24/ 1ادلكتفى:  - (6)
 53اثر اختالف اإلعراب يف تفسًن القرآن:  - (7)
 105ادلنار بتخليص ادلرشد:  - (8)
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 .العطف وجه ترجيح على دليل(  حياة) على وقف بعلامة تشر لم المصاحف عموم .10

نْعَامَ : )قوله على الوقفذج الثاني: النمو
َ
نْعَامَ : تعالى ، من قوله5: النحل( خَلَقَهَا وَالأ

َ
 خَلَقَهَا )وَالأ

ٌ  فِيهَا ل َكُمْ   5النحل (تَْأكُلُونَ  وَمِْنهَا وَمَنَافِعُ  دِْفء

  :النحوي التوجيه

ٌ  فِيهَا ل َكُمْ ) إعراب إلى بالنظر يكون الوقف توجيه  :اقوال ثلاثة فيها والمشهور( دِْفء

  . حالية:  الأول

 .مستأنفة:  الثاني

 .الوجهين جواز: الثالث

َالِ  مَوِْضعِ  فِي..(  فيها ل كم) جُمْلَة:  الأول القول فعلى مِيرِ  مِنَ  اْلح  في الهاء وهو الْمَنُْصوبِ  الّضَّ
 (1)(دفء» من بحال متعلق «فيها» والجار خلقها،»

  (2).ل كم والخبر مبتدأ دفء أن باعتبار بيانيّ، استئناف لها محلّ  لا: فالجملة:  الثاني القول وعلى

 :المفسرين أقوال

 ولمصالحكم، ل كم إلا خلقها ما المعنى يكون حالية، الجملة أن باعتبار: الأول القول
َ : )كقوله.ولمنافعِكم َّّذِي هُو ْرضِ  فِي مَا ل َكُمْ  خَلَقَ  ال

َ
 ، وهو(3)(ل كم)  على يوقف ذلك وعلى( جَمِيعًا اْلأ

 (4) ه 1376والسعدي ه ، 1393عاشور وابن ه ،685ت البيضاوي: قول

                                                           
اَل ََيُوُز أِلَنا احْلَاَل ِإَذا َكاَن اْلَعاِمُل فِيَها َمْعىًن َفاَل ََيُوُز تَ ْقِدميَها َعَلى  َوَجواَز أَبُو اْلبَ َقاِء َأْن َيُكوَن َلُكْم َحاال ِمْن ِدْفٍء َوِفيَها اخْلَبَ ُر، وتعقبو أبو حيان، أبنَ َىَذا - (1)

َرِت احْلَاُل َعِن اجْلُْمَلِة َجاَزْت ِباَل  اِر زَْيٌد، فَِإْن ََتَخا طْت فَََ اجْلُْمَلِة أبَِْسرَِىا، اَل ََيُوُز: قَاِئًما يف الدا   . َجاَز َذِلَك اأَلْخَفُش، َوَمنَ َعُو اجْلُمهورُ  ِخاَلٍف، أَْو تَ َوسا

واجلملة كلها حال من الضمًن ادلنصوب، وتعقبو أبو حيان أيضا أبن ذلك ال يعد من قبيل اجلملة بل ىو  -بفيها -أو -بلكم -وجوز أبو البقاء أيضا أن يرتفع ِدْفءٌ 
 ، 570/ 2رآن : . اجملتىب من مشكل الق4/125البحر احمليط: «. من قبيل ادلفرد 

 
 ،790/ 2، و التبيان يف إعراب القرآن : 14/284اجلدول:  - (2)
 475/ 6تفسًن ادلاتريدي:  - (3)
 .1/435، و تفسًن السعدي : 14/104و التحرير والتنوير:  220/ 3تفسًن البيضاوي:  - (4)
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 فِيها. )له تفصيل بعده وما لأجله خلقت ما بيان( ل كم خلقها: )ه 685ت البيضاوي قال
 ٌ  .(1)عوضها ليتناول بالمنافع عنها عبر وإنما وظهورها، ودرها نسلها وَمَنافِعُ . البرد فيقي به يدفأ ما( دِْفء

 من ومصالحكم، منافعكم ولأجل لأجل كم،: أي ل َكُمْ  خَلَقَهَا وَالأنْعَامَ : ه 1376 السعدي قال
ٌ  فِيهَا ل كم أن العظيمة منافعها جملة  (2).وأشعارها وأوبارها، أصوافها من تتخذون مما دِْفء

 يذكر منافع فيها لنا خلق أنه أخبر ثم خلقها، هو:  المعنى يكون الاستئناف باعتبار: الثاني القول
 قول ، وهو(3) (خلقها) على الوقف يكون ذلك وعلى علينا، أنعم التي والنعم المنافع أنواع

 (4) .ه 1393والشنقيطي ،754حيان وأبو ه 741:الخازن

ُ » 754) حيان أبو قال ْظهَر
َ
نْ  وَاْلأ

َ
ٌ  فِيهَا ل َكُمْ  يَكُونَ  أ ِ  اْستِئْنَاٌف  دِْفء ُنْتَفَعُ  مَا لِذَكَر  مِنْ  بِهَا ي

ٌ  ِجهَتِهَا، ٌ  وَدِْفء ُ  مُبْتَدَأ َّّقُ  ل َكُْم، وَخَبَرُه  .(5)« الِاْستِْقرَارِ  مَعْنَى مِنْ  ل َكُمْ  فِي بِمَا فِيهَا وَيَتَعَل

ُ ( : )) ه 1393: ت) الشنقيطي وقال ْظهَر
َ
ِ  وَأ ْوجُه

َ
ِ  فِي اْلِإْعرَابِ  أ ٌ  فِيهَا ل َكُمْ : قَوْلِه ّنَّ  دِْفء

َ
 أ

 ُ ٌ : قَوْلَه ٌ  دِْفء ُ  مُبْتَدَأ غَ  فِيهَا، ل َكُمْ  خَبَرُه َ  وََسوَّّ ِ  الِابْتِدَاء كِرَة َّّ َارِّ  عَلَى اْعتِمَادُهَا؛  بِالن َ  قَبْلَهَا وَالْمَْجرُورِ  اْلج ُ  وَهُو َبَر  اْلخ
َ  َكمَا  (6)مَعْرُوٌف  هُو

 (7)والواحدي عطية، وابن الزمخشري،: قول وهو: الثالث القول

َمخْشَرِّيُّ  قَالَ  َّّ َ  وَابْنُ  الز ة َّّ ُ : عَطِي نْ  َيجُوز
َ
 ل َكُمْ  يكون هذا وعلى الْبَيَاِن، عَلَى عُطَِف  قَدْ  يَكُونَ  أ

وْ  اْستِئْنَاٌف،
َ
  .(8)(ِبخَلَقَهَا) مُتَعَلِّقٌ  أ

ٌ  فِيهَا ل َكُمْ : فقال ابتدأ ثم والغنم، والبقر الإبل يعني خلقها والأنعام:  ه 468الواحدي قال  دِْفء
 .(9)دفء فيها: فيقول يبتدئ ثم ل كم: قوله عند الكلام تمام يكون أن ويجوز[ 5: النحل]

                                                           
 220/ 3تفسًن البيضاوي:  - (1)
 .1/435تفسًن السعدي :  - (2)
 475/ 6ادلاتريدي: تفسًن  - (3)
 .333/ 2، و أضواء البيان: 4/125، و البحر احمليط: 67/  3لباب التَويل يف معاين التنزيل:  - (4)
 507/  6البحر احمليط:  - (5)
 333/ 2أضواء البيان:  - (6)
 . 56/  3، والتفسًن الوسيط: 125/ 4البحر احمليط:  - (7)
 125/ 4البحر احمليط:  - (8)
 .4/125البحر احمليط: «.  56/  3التفسًن الوسيط:  - (9)
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 : والابتداء الوقف توجيه

 اختلف علماء الوقف والابتداء في هذا الموضع إلى ثلاثة أقوال: 

ّ ه عبد وأبي والقتبي، نافع، عند: قول تام، هو: الأول  فيها ل كم)  جملة أن باعتبار ، وذلك(1)الل
 الامتنان ثم الأنعام، بخلق الامتنان عن الكلام من انتقل حيث المعنى، وانقطع مستأنفة جملة(  دفء

  .ل كم منافعها بذكر

 فيها ل كم)  جملة أن باعتبار ، وذلك(2)الأنصاري و والداني، يعقوب،: قول كاف، وهو: الثاني
  .الأنعام عن متصلا مازال والمعنى مستأنفة جملة(  دفء

 ابن يذكر ولم.والاستئناف الوقف جواز باعتبار ، وذلك(3)السجاوندي:  قول وهو جائز،: الثالث
  . وقفا الأنباري

 : الراجح القول

ية مع جائزان الوجهين أن يظهر الأقوال استعراض بعد  جملة أن اعتبار وهو الثاني، القول أولو
  .مستأنفة جملة( دفء فيها ل كم)

َ : )تعالى قوله يؤيده: الأول فالوجه َّّذِي هُو ْرضِ  فِي مَا ل َكُمْ  خَلَقَ  ال
َ
 (جَمِيعًا اْلأ

َلَة يؤيده: الثاني والقول ِ ( دفء فيها ل كم)  قوله مُقَاب َ  فَقَابَلَ  جَمَاٌل، فِيهَا وَل َكُمْ : بِقَوْلِه  الْمَنْفَعَة
 َ ة َّّ ي رُورِ ِ  الضَّّ ةِ  غَيْرِ  بِالْمَنْفَعَة َّّ ي رُورِ يكون (4)الضَّّ  :يلي لما بينهما التفاضل و

  .والشنقيطي حيان، وأبو كالخازن، الاستئناف ترجيح على العلماء أكثر .1

 والداني، والنحاس، والقتبي، كنافع، الاستئناف ترجيح على الوقف علماء أكثر .2
 الوقف يكون أن الأقوال وأولى والتام، الكاف بين التفصيل في ، واختلفوا(5)والأنصاري

                                                           
 1/115، و ادلكتفى: 360القطع واالئتناف:  - (1)
 429، وادلنار بتخليص ادلرشد: 1/115، ادلكتفى: فواالئتناالقطع  - (2)
 635علل الوقوف:  - (3)
 507/  6لبحر احمليط:  - (4)
 429بتخليص ادلرشد: ، وادلنار 1/115القطع واالئتناف، ادلكتفى:  - (5)
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 004  1 جامعة باتنة –كلية العلوم الإسلامية 

 

ّ ه وامتنان الأنعام عن الحديث لاستمرار كافيا،  في الضمير عودة ذلك على ودل عباده، على الل
 .الأنصاري و والداني، يعقوب،:  قول وهو الأنعام، على تعود فالهاء( فيها ل كم) 

 دليل( قلى) علامة يوضع أن والمقترح( صلى)  بعلامة المصحف في أشارت المصاحف أكثر .3
ية مع( خلقها)  على الوقف جواز على   .التهجد مصحف ذلك إذا أشار وأقد الوقف، أولو

َّّظم َصاِحبُ  قال(: » ه 741:ت) الخازن قال .4  قولِه عندَ  الوقف يكون أنْ  الوجهَينِ  أحسَن الن
ليل دِفء، فيها ل كُم بقوله يبتدأ ثُم خَلَقها َّّه عليه والدَّّ (( جمال فيها ول كُم))  قوله، عليه عطف أن

  (1).جمال فيها ول كم دفء فيها ل كم والتقدير

ُ » 754) حيان أبو وقال .5 ْظهَر
َ
نْ  وَاْلأ

َ
ٌ  فِيهَا ل َكُمْ  يَكُونَ  أ ِ  اْستِئْنَاٌف  دِْفء ُنْتَفَعُ  مَا لِذَكَر  مِنْ  بِهَا ي

ٌ  ِجهَتِهَا، ٌ  وَدِْفء ُ  مُبْتَدَأ َّّقُ  ل َكُْم، وَخَبَرُه  .(2)« الِاْستِْقرَارِ  مَعْنَى مِنْ  ل َكُمْ  فِي بِمَا فِيهَا وَيَتَعَل

براهيم الشيخ قال .6  ل َكُْم(، خَلَقَهَا) وكأنها المعنى يصير( ل َكُمْ ) على تقف فحين: الأخضر إ
 الوقف هو فهذا وكذا، كذا منها ل كم ، فيبتدأ ولغيركم، ل كم خلقها الأنعام أن: والصواب

 (3)الصحيح

 

 

 

 

                                                           
 67/  3لباب التَويل يف معاين التنزيل:  - (1)
 507/  6البحر احمليط:  - (2)
 .136سلسلة زاد ادلقرئٌن ، رسالة أضواء البيان يف معرفة الوقف واالبتداء  مجال القرش، ص :  - (3)


