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 مفردات الربانمج
مــن ســورا األنعــام  110مــن ســورا اةاإــاا ة  اةيــة  01مــن اةيــة : بــرانمج اظفــ 

 (.هناية اجلزء السابع)
 :الربانمج النظري

 (1)ـ ايءات اإلضافة والياءات الزواإا 01
 (1)ـ ايءات اإلضافة والياءات الزواإا 01
 (ومصطلحات مبادئ)ـ الوقف واالبتااء 00
 (1()اتم، كاف، حسن، قبيح:ابعتبار التعلق اللفظي اةعنوي)ـأقسام الوقف00
 (1()اتم، كاف، حسن، قبيح:ابعتبار التعلق اللفظي اةعنوي)ـأقسام الوقف00
 (اختياري،اختباري، اضطراري، انتظاري:ابعتبار الاافع ةليه)ـأقسام الوقف00
 (لسكون، احلذف، البالا)ـ أقسام الوقف ابعتبار ما يوقف به 00
 (اإلمشام، الروم)ـ أقسام الوقف ابعتبار ما يقف به 00
 ".كال"، "نعم"، "بلى"ـ الوقف على 09
 .ـ أنواع االبتااء10
 .ـ التعريف بعلم الرسم وأهم قواعاه11

 أهم املصادر واملراجع
 النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزريـ 01
 ـ النجوم الطوالع، اةارغين01
 فتح اةعطي، اةتويل ـ00
 ـ شرح اجلزرية، زكراي األنصاري00
 ـ اةختصر اجلامع، عبا احلليم قابة00
 ـ مذكرا يف أحكام الرتتيل، عبا احلفيظ هالل00
 .ـ أحكام التجويا، عبا الكرمي مقياش00
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 والزوائد  ياءات اإلضافة
 ياءات اإلضافة: أوال

 .يف األمساء واألفعال واحلروفهي ايء اةتكلم، وتقع : تعريف ايء اإلضافة
، ..(فطـر،، ليحـزنين، : )، ويف األفعـال حنـو..(نفسي، ةصـري، : )ففي األمساء حنو

 ..(.يل، يب، : )ويف احلروف حنو
 : لياء اإلضافة حالتان: أحوال ايء اإلضافة

 .ةما أن يكون ماغما فيها ما قبلها، أو غري ماغم فيها
ي  : )إهنــا تتفــتح وتتشــالد، م ــلـــ ةن كــان مــاغما فيهــا مــا قبلهــا ف1 ، (لَــَاي  )، (ِبمتْصــرمخم

 (.َعَلي  )
فإمـا أن تكـون بعـاها  ـزا قطـع، أو وصـل، : ـ وةن كان غـري مـاغم فيهـا مـا قبلهـا1

 .أو غري ا من ساإر احلروف
 أن تقع بعدها مهزة قطع: أوال

مــع التخفيــف يف ميــع مـا وقــع منهــا يف القــرةن، ةال يف  انيــة عشــر  الفــنح: حكمهـا
ال طوال، لكوهنا من اةا اةنفصل، وهي  :موضعا فتأيت ساكنة وُتت

 [.00: البقرا] وأوفوا بعهاي أوف بعهاكمـ 1
 [.90: الكهف] ءاتو، أفرغ عليه قطراـ 1
 [.101: البقرا] فاذكرو، أذكركمـ 0
 [.100: األعراف] يكأر، أنظر ةلـ 0
 [.09: التوبة] وال تفتين أال يف الفتنة سقطواـ 0
 [.00: هود] يل  وترمحين أكن من اخلاسرين وةال تغفرـ 0
 [.00: مرمي] فاتبعين أهاك صراطا سوايـ 0
 [.10: غافر] ذرو، أقتل موسىـ 0
 [.00: غافر] ادعو، أستجب لكمـ 9
 [.10: األعراف] ة  يوم يبع ون أنظر،ـ 10
 [.00: احلجر] فأنظر، ة  يوم يبع ونـ 11
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 [.09: ص] فأنظر، ة  يوم يبع ونـ 11
 [.00: يوسف] أحبُّ ةيل  مما ياعونين ةليهـ 10
 [.00: القصص] رًدا يصاقين ة،ـ 10
 [.10: األحقاف] ويف ذرييت ة، تبت ةليكـ 10
 [.01: غافر] لنارتاعونين ة  اـ 10
 [.00: غافر] تاعونين ةليهـ 10
 [.10: اةنافقون] لوال أخرتين ة  أجل قريبـ 10
مسـين )، (حـرلم ريب الفـواح )، (ريب الذي) م ل ،أن تقع بعدها مهزة وصل: اثنيا

 (.يف ذكري اذهبا)، (واصطنعتك لنفسي اذهب( )ةن قومي اختذوا)، (الضر
: التخفيــف يف ميــع مــا وقــع يف القــرةن، ةال يف  ال ــة مواضــعالتفــتح مــع : حكمهــا

ذف لفظا يف حالة الوصل  .فإهنا تتسكلن يف حالة الوقف، وُتت
 [.100: األعراف] ة، اصطفيتك على الناسـ 1
 [.00: طه] هارون أخي اشاد بهـ 1
 [.10: الفرقان]  اي ليتين اختذت مع الرسول سبيالـ 0

صــــراطي : )، م ــــلحــــر  زــــق مهــــزة القطــــع وال الوصــــل أن يقــــع بعــــدها: اثلثــــا
 (.ةن معي ريب سيهاين)، (معي صربا)، (مستقيما

الســـكون يف ميـــع مـــا وقـــع يف القـــرةن، ةال يف أحـــا عشـــر موضـــعا، فإهنـــا : حكمهـــا
 :مفتوحة خمففة، وهي

 [.110: البقرا] بييت للطاإفني والعاكفنيـ 1
 [.100: البقرا] وليومنوا يب لعلهم يرشاونـ 1
 [.10: ةل عمران] فقل اسلمت وجهي هللـ 0
 [.09: األنعام] وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفاـ 0
 [.101: األنعام] وممايت هلل رب العاةنيـ 0
 [.10: طه] ويل فيها مآرب أخرىـ 0
 [.10: احلج] بييت للطاإفني والقاإمنيـ 0
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 [.110: الشعراء] ومن معي من اةومننيـ 0
 [.11: يس] وما يل ال أعباـ 9
 [.11: الاخان] وةن مل تومنوا يل فاعتزلونـ 10
 [.0: الكافرون] لكم دينكم ويل دينـ 11

، فـــروي عنـــه [11: األنعـــام( ]حميـــاي)وقـــع اخلـــالف عـــن ورش يف كلمـــة : مالحظـــة
 .فيها اإلسكان والفتح، واةقام اإلسكان
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 ايءات الزوائد
ــــتالوا علــــى مــــا يف اةصــــاحف : تعريفهــــا اليــــاء الزاإــــاا هــــي ايء متطرفــــة زاإــــاا يف ال

 .الع مانية
وتكــون اليـــاء الزاإـــاا يف األمســاء واألفعـــال، وهـــي حمذوفــة مـــن اةصـــاحف الع مانيـــة، 

 .يف سورا النمل فإهنا مفتوحة( ءااتنم يَ )وكلها ساكنة ةال 
 :سبع وأربعون، وهي: عدد الياءات الزوائد عند ورش

 [.100: البقرا] أجيب دعوا الااع ي ةذاـ 1
 [.100: البقرا] ةذا دعان يـ 1
 [.10: ةل عمران] ومن اتبعن ي وقل للذينـ 0
 [.00: هود] فال تسألنلم ي ما ليس لك به علمـ 0
 [.100: هود] يوم ايت ي ال تكلمـ 0
 [.10: ةبراهيم] وخاف وعيا ي واستفتحواـ 0
 [.00: ةبراهيم] ربنا وتقبل دعاء يـ 0
 [.01: اإلسراء] لئن أخرتن ي ة  يوم القيامةـ 0
 [.90: اإلسراء] فهو اةهتا ي ومن يضللـ 9
 [.10: الكهف] فهو اةهتا ي ومنـ 10
 [.10: الكهف] عسى أن يهاين يـ 11
 [.00: الكهف]أن يوتني ي خريا ـ 11
 [.00: الكهف] كنا نبغ ي فارتاا علىما  ـ 10
 [.00: الكهف] أن تتعلمن ي مماـ 10
 [.90: طه] أال تتبعن ي أفعصيتـ 10
 [.10: احلج] العاكف فيه والباد يـ 10
 [.00: احلج] كان نكري ي فكأين منـ 10
 [.00: النمل] أُتاونن ي ِبالـ 10
 .هذه هي احلالة االست ناإية[. 00: النمل] فما ءااتن َي هللا خريـ 19
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 [.00: القصص] أن يكذبون ي قالـ 10
 [.10: سبأ] كاجلواب ي وقاورـ 11
 [.00: سبأ] كان نكري ي قلـ 11
 [.10: فاطر] فكيف كان نكري ي أملـ 10
 [.10: يس] وال ينقذون يـ 10
 [.00: الصافات] لَتـتْردمين ي ولوالـ 10
 [.10: غافر] لتنذر يوم التالق ي يوم هم ابرزونـ 10
 [.01: غافر] يوم التناد ي يوم تولون مابرينـ 10
 [.01: الشورى] اجلوار ي يف البحر كاالعالمـ 10
 [.11: الاخان] أن ترمون يـ 19
 [.11: الاخان] فاعتزلون يـ 00
 [.10: ق] فحق وعيا ي أفعيينا ابخللق األولـ 01
 [.01: ق] اةناد ي من مكان قريبـ 01
 [.00: ق] من خياف وعيا ي والذارايتـ 00
 [.0: القمر] يوم ياع الااع يـ 00
 [.0: القمر] مهطعني ة  الااع يـ 00
، 00، 00، 11، 10، 10: القمـر] نـذر يــ 01ــ 00ـ 09ـ 00ـ 00ـ 00

09.] 
 [.10: اةلك] كيف نذير ي ولقا كذبـ 01
 [.10: اةلك] كان نكري ي أومل يروا ة  الطري  فكيفـ 00
 [.0: الفجر] والليل ةذا يسر يـ 00
 [.9: الفجر] جابوا الصخر ابلواد يـ 00
 [.10: الفجر] أكرمن يـ 00
 [.10: الفجر] أهانن يـ 00
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ـــة الوقـــف فيقـــف : حكـــم هـــذ  ا ايت ـــة الوصـــل لفظـــا، وأمـــا يف حال ت بـــت يف حال
 .على ما قبلهاالقارئ ابلسكون 

غــري هــذه اليــاءات ةمــا أن : يــاءات نلنســلة ل وــذ  واإل لــاتلحكــم زــق هــذ  ا
 .تكون مرسومة يف اةصحف أو حمذوفة منه

 .ـ ةذا كانت مرسومة يف اةصحف، فإهنا ت بت يف حاليت الوصل والوقف1
 .،(لوال أخرتين ة  أجل قريب)، (يوم اييت بعض ةايت ربك: )أم لة
 .ذوفة من اةصحف، فإهنا ُتذف وصال ووقفاـ ةذا كانت حم1

اجلـــــوار )، (، أن يكـــــذبون(يتـــــوتم هللا)، (وأطيعـــــون)، (فـــــاتقون)، (فـــــارهبون: )أم لـــــة
 (.فاتبعون أهاكم)، (ةن ترن أان أقل)، (اجلوار الكنس)، (اةنشآت
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 الوقف واالبتداء 
 (ملادئ ومصط وات)

ةن الوقف واالبتااء من أهم أبواب التجويا اليت ينبغي للقـارئ أن يهـتم ،ـا، : متهيد
 .ةذ ال يتفهم معىن كالم هللا تعا  ةال بتحري الوقف واالبتااء اجلاإزين

َورَتلمــلم اْلقتــْرةَن : ومعرفــة الوقــف واالبتــااء هــي مــن الرتتيــل اةــأمور بــه يف قولــه تعــا 
: َورَتلـملم اْلقتـْرةَن تـَـْرتميالً : ةـا سـئل عـن قولـه تعـا  اإلمـام علـي ، قـال [0: اةزمل] تـَْرتميالً 
من ُتام معرفة القـرةن معرفـة : )، وقال ابن األنباري"الرتتيل هو جتويا احلروف ومعرفة الوقوف"

 (.الوقف واالبتااء
 :تعريف الوقف

 .أي حبستها: وقفت اةلة: الكفل واحلبس، فتقول: لغة
 .الصوت عن الكلمة زمنا يتتنفس فيه عادا، بنية استئناف القراءاقطع : اصطالحا

 .أما ةذا مل يكن بنية استئناف القراءا فهو قطع
 :تعريف السكت

 .الصمت: لغة
قطع الصوت عنا ةخر الكلمة عما بعاها من غري تنفس بنيـة اسـتئناف :اصطالحا

 .القراءا
 :القطع
 .نقطع الغيث ةذا احتبساإلابنة واإلزالة واحلبس، ومنه قوهلم ا: لغة

قطــع القــراءا رأســا، فهــو كاالنتهــاء، وتســتحب االســتعاذا بعــاه للقــراءا : اصــطالحا
 .اةستأنفة

 
 أنواع الوقف نعتلار التع ق ال فظي واملعنوي

 .التام، والكايف، واحلسن، والقبيح: ينقسم الوقف ،ذا االعتبار ة  أربعة أقسام
مـا   معنـاه، أي الوقـف علـى كـالم ال تعلُّـق لـه وهـو الوقـف علـى : الوقف التـا ـ 1

 .ِبا بعاه، ال لفظا وال معىن
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 .وأك ر ما يوجا يف رؤوس اةي، وعنا انتهاء القصص، وأواخر السور
ـــــل الوقـــــف علـــــى  ـــــْومم الـــــالمينم م  ، وكـــــالوقف علـــــى لفـــــظ [0: الفاُتـــــة] َملمـــــكم يـَ

ــن رَ : مــن قولــه تعــا " اةفلحــون" ــًاى مم ــونأتولَئمــَك َعَلــى هت ــمت اْلمتْفلمحت : البقــرا] ،ممــْم َوأتولَئمــَك هت
0.] 

 .جيوز الوقف عليه واالبتااء ِبا بعاه: حكمه
 .هو الوقف على ما   يف نفسه وتعلق ِبا بعاه معىًن ال لفظا: الوقف الكايفـ 1

َوأتولَئمـَك أتولَئمـَك َعلَـى هتـًاى ممـن َر،لمـمْم : يف قولـه تعـا " ر،م"م ل الوقف على لفظ 
ــونَ  ــمت اْلمتْفلمحت َخــَتَم هللات َعَلــى : يف قولــه تعــا " قلــو،م"، وكــالوقف علــى لفــظ [0: البقــرا] هت

ــْم َوَعَلــى أَْبَصــارمهمْم غمَشــاَوا   يف " ةمنــوا"، وكــالوقف علــى لفــظ [0: البقــرا] قـتلتــو،ممْم َوَعَلــى مَسْعمهم
َادمعتوَن الللَ : قوله تعا   [.9: البقرا] عتوَن ةمال  أَنفتَسهتم َوَما َيْشعترتونَ دم اَمنتوا َوَما خيََ َوال ذميَن ة خيت

 .جيوز الوقف عليه واالبتااء ِبا بعاه: حكمه
ي كافيا لكفايته مع وجود التعلق اةعنوي  .ومست

وهـو الوقـف علـى مـا   يف نفسـه وتعل ـَق ِبـا بعـاه لفظـا ومعـىن، : الوقف اظسـ  ـ0
 (.يؤدي معىن صحيحا يف نفسهولكن الوقف عليه )

، وعلـــــى اْلَعـــــاَلممنيَ ، وعلـــــى احْلَْمـــــات هللم م ـــــل الوقـــــف يف ســـــورا الفاُتـــــة علـــــى 
 الر مْحَانم وعلى ، يمم  .الر حم

 .جيوز الوقف عليه وال جيوز االبتااء ِبا بعاه ةال ةذا كان رأس ةية: حكمه
ي حسنا حلسن الوقف عليه مع كونه وسط الكالم اةت  .صلومست

ـــ 0 وهـــو الوقـــف علـــى مـــا مل يـــتم، لتعلقـــه ِبـــا بعـــاه لفظـــا ومعـــىن،  : الوقـــف القلـــي ـ
 .كالوقف على اةضاف دون اةضاف ةليه، أو مبتاأ دون خربه، أو فعل دون فاعله

صــرا  )، (ةايك)، (ملــك يــوم)، (رب)، (احلمــا)م ــل الوقــف يف ســورا الفاُتــة علــى 
 (.غري اةغضوب)، (الذين

هم خـالف اةعـىن، أو مـع سـوء األدب مـع هللا تعـا ، كـالوقف وكالوقف علـى مـا يـو 
: البقــرا] ةن هللا ال يســتحيي أن يضــرب مــ ال مــا بعوضــة: يف اةيــة" يســتحيي"علــى لفــظ 

: يوســف] وأن هللا ال يهــاي كيــا اخلــاإنني: يف اةيــة" يهــاي"، وكــالوقف علــى لفــظ [10
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: الفرقــان] أرســلناك ةال مبشــرا ونــذيراومــا : يف اةيــة" أرســلناك"، وكــالوقف علــى لفــظ [01
00.] 

 فإن كانت واحاا فلهـا النصـف وألبويـه: يف اةية" وألبويه"وكالوقف على لفظ 
يــــاخل مــــن يشــــاء يف رمحتــــه : يف اةيــــة" والظــــاةني"، وكــــالوقف علــــى لفــــظ [11: النســــاء]

 [.01: اإلنسان] والظاةني
ضــرورا، ولكنــه ال جيــوز االبتــااء ِبــا ال جيــوز الوقــف عليــه اختيــارا، وجيــوز لل: حكمــه

 .بعاه، بل يبتائ ابلكلمة اةوقوف عليها أو ِبا قبلها
 

 : أنواع الوقف نلنظر إىل ما يوقف به
 وحنوهام  سكون أو إبدال أو حذ  

 .وهو جتريا احلرف عن احلركات ال الث، وهو األصل يف الوقف: السكونـ 1
ابإلباال، وميا ِبقاار حركتني، ويسمى ةال احلرف اةنون اةنصوب فيوقف عليه )
 (.ما العوض
 :ويكون يف موضعني: اإلبدالـ 1
 ،ذا م اًل ، [119: النساء] غفورًا رحيًمام ل : التنوي  املنصوبأ ـ 

 [.00: الفرقان] ةماًما، [00: احلجر] ةخواانً ، [10: البقرا]
: يبال التنوين أبلف يف الوقف، ُتاُّ ماا طبيعيا، ولو كان قبل األلف  ز، م ل

موطًئا. 
ويلحق ،ذا التنوين اةنصوب كل نون كتتبت ألفا يف اةصحف، واةوجود منه يف 

 : اةصحف نوعان
وةًذا الختذوك ، [00: اإلسراء] ةًذا ألذقناك ضعف احلياا: ـ نون ةًذا، م ل

 [.00: راءاإلس] خليال
، [01: يوسف] َولََيكتوانً : وجاءت يف موضعني: ـ ونون التوكيا اخلفيفة

لََنْسَفًعا [10: العلق.] 
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: ب ـ اتء التأنيث اةتحركة الالحقة لألمساء، ةذا رتمست هاء ـ أي اتء مربوطة ـ م ل
 (.اةوعظة)، (الرمحة)، (اجلنة)

 .لوقفتتبال التاء اةربوطة ،اء ساكنة نطقا عنا ا
 :ويكون يف أربعة أشياء: اظذ ـ 0
 عليم خبري  ، [100: األنعام] غفور رحيم  م ل : التنوي  املرفوع واجملرورأ ـ 

 [.190: البقرا] من خرير ، [00: لقمان]
 .يوقف على احلرف اةنون ابلسكون بعا حذف التنوين

ب ـ صلة ضمري الغاإب اةذكر، وهي الواو والياء، عنا الوقف على هاء الضمري، 
 [.10: الروم] ومن ةايته، [00: الكهف] قال له صاحبه: م ل

 فاستفتهم ألربك: وذلك عنا الوقف على اةيم، م ل: ج ـ صلة ميم اجلمع
 [.109: الصافات]

: القصص] دعوا الااع ي: يف وذلك عنا الوقف على العني: د ـ الياء الزاإاا
00.] 

 .يوقف يف هذه اةواضع على ما قبل احلرف احملذوف ابلسكون
 : الرَّْو ـ 0

 .القصا: لغة :تعريفه
 .هو تضعيف الصوت ابحلركة حىت يذهب معظمها: اصطالحا

 .هو النطق ببعض احلركة: وعرفه بعضهم
بسم )، (نستعنيت )، (يعلمت ) :الضمة والكسرا، م ل: وجيوز الروم وقفا يف حركتني  ا

 (.ويف السماءم )، (هللا الرمحن الرحيمم 
 
 : اإلمشا ـ 0

أن جتعل شفتيك بعا النطق ابحلرف ساكنا، على صورهتما ةذا نطقت : تعريفه
 .ابلضمة
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ويكون اإلمشام يف احلرف اةضموم فقط، واإلمشام ياركه الناظر ة  شفيت القارئ، 
 .ألنه ال أ ر له يف النطق

 (.اي جبالت )، (هللا الصمات )، (نستعنيت : )م ال
 هل يكون الروم أو اإلمشام يف غري الوقف؟: س
: هود( ]سيء)، [11: يوسف( ]اتمنلا: )نعم، جاء ذلك يف  الث كلمات: ج

 [.10: اةلك( ]سيئت)، [00: ، العنكبوت00
  ففيها الوجهان( اتمنلا)أما لفظ: 

أن يضم القارئ شفتيه بعا النطق ابلنون األو  : اإلمشام، وكيفيته: ـ الوجه األول
 .ساكنة، وةدغامها يف ال انية ةدغاما اتما، من غري أن يكون هناك صوت للضم

اإلتيان ببعض حركة النون األو  اليت هي الضمة، : الروم، وكيفيته: ـ الوجه ال ا،
 .لى الروم هنا ابإلخفاءوعرب بعضهم ع. يف ال انية ةدغاما انقصا( أي النون األو )وةدغامها 

  النطق : ففيهما وجه واحا، وهو اإلمشام، وكيفيته( سيئت)، و(سيء)وأما
جزء الضمة هو األقل واةقام يف النطق، وجزء الكسرا : ابلسني حمركة مركبة من ضمة وكسرا

 .هو األك ر واةؤخر يف النطق
 

 ليهالدافع إأنواع الوقف نلنظر إىل 
 :اموينقسم ة  أربعة أقس

 .وهو الذي يقصاه القارئ ابختياره ومن غري سبب خارجي: وقف اختياريـ 1
وهو الوقف الذي يتطلب من القارئ بقصا امتحانه يف كيفية : وقف اختلاريـ 1

 .الوقف على الكلمة
 .وهو الوقف عنا ضيق النفس وحنوه: وقف اضطراريـ 0
عنا كلمة ليعطف  وهذا ابلنسبة ةن جيمع القراءات، فيقف: وقف انتظاريـ 0

 .عليها أوجها أخرى من وجوه القراءات
 

 االبتـــــداء



10 

 

 .هو الشروع يف القراءا ابتااء، أو استئنافها بعا القطع: تعريفه
 .ينقسم االبتااء ة  جاإز وغري جاإز: أقسامه

 .وهو االبتااء ِبا ال خيل ابةعىن: ـ االبتااء اجلاإز1
وهو االبتااء ِبا خيل ابةعىن، أو ِبا (:  اجلاإزالقبيح أو غري)ـ االبتااء اةمنوع 1

َوةمْذ يـَقتولت : يف قوله تعا ..( ما وعاان هللا ورسوله : )يوهم خالف اةعىن اةراد، م ل
 [.11: األحزاب] اْلمتَنافمقتوَن َوال ذميَن يفم قـتلتو،ممم م َرض  م ا َوَعَااَن الل ت َوَرستولتهت ةمال  غترتوراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلى، نعم، كال: الوقف على
 :بلى هلا موضعان: الوقف ع ى ب ى

 َما كتنًّا نـَْعَملت ممْن ستوءر بـََلى: ـ أن تكون ردا لنفي وقع قبلها، ومنه قوله تعا 1
 اَل يـَبْـَعثت هللات َمن مي توتت بـََلى: ومنه قوله تعا . ، أي بل عملتم السوء[10: النحل]
 .ردا للنفي الذي قبلها" بلى"فهنا وقعت . ، أي بلى يبع ه[00: النحل]
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: ـ أن تقع جواب الستفهام، فيصري معناها التصايق ةا قبلها، ومنه قوله تعا 1
أََلْستت بمرَبلمكتْم قَالتوا بـََلى [101: األعراف]أي بلى أنت ربنا ،. 

ضعا، يف ستة عشر سورا، وهي يف القرةن الكرمي يف ا نني وعشرين مو " بلى"وقعت 
 .قسم خيتار الوقف عليه، وقسم ميتنع الوقف عليه، وقسم اختلف فيه:  ال ة أقسام

ـ ما خيتار الوقف عليه، وهنا تقع بلى جوااب ةا قبلها، وقا وقع هذا النوع يف عشرا 
 :مواضع هي
أم تقولون على هللا ما ال تعلمون بلى [01: البقرا] ،كم ةن قل هاتوا برهان

، [100: البقرا] قال أومل تومن قال بلى، [111: البقرا] كنتم صادقني بلى من أسلم
ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون بلى [00: ةل عمران] ، ألست بربكم قالوا
بقادر على أن ، [10: النحل] ما كنا نعمل من سوء بلى، [101: األعراف] بلى

: غافر] قالوا أومل تكن أتتيكم رسلكم ابلبينات قالوا بلى، [01: يس] خيلق م لهم بلى
00] ،بقادر على أن حييي اةوتى بلى [00: األحقاف] ،ةنه ظنل أن لن حيور بلى 
 [.10: االنشقاق]

 :ـ ما ميتنع الوقف عليه، وهي سبعة مواضع
قال أليس هذا ابحلق قالوا بلى وربنا [00: األنعام] ،عث هللا من ميوت ال يب

وقال الذين كفروا ال اتتينا الساعة قل بلى وريب ، [00: النحل] بلى وعاا عليه حقا
: الزمر] فأكون من احملسنني بلى قا جاءتك ةاييت فكذبت ،ا، [0: سبأ] لتاتينكم
09] ،ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا ابحلق قالوا بلى وربنا [األحقاف :
00]، فل بلى وريب لتبع ن [10: التغابن] ،بلى قادرين على أن نسوي بنانه 
 [.0: القيامة]

ـ ما اختلف فيه، أي بني جواز الوقف وعامه، واةختار عام الوقف، وذلك يف 
 :مخسة مواضع، هي

ميادكم ربكم ب ال ة ةالف من اةالإكة منزلني بلى ةن تصربوا [ةل عمران :
110] ،كن حقت كلمة العذابقالوا بلى ول [01: الزمر] ، أم حيسبون أان ال نسمع
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أمل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم ، [00: الزخرف] سرهم وجنواهم بلى ورسلنا
 [.9: اةلك] أمل ايتكم نذير قالوا بلى قا جاءان، [احلايا] أنفسكم

 :"نعم"الوقف ع ى 
وقع لفظ نعم يف القرةن الكرمي يف أربعة مواضع، موضع واحا فقط يوقف عليه، 

 [.00: األعراف] فهل وجا  ما وعا ربكم حقا قالوا نعم: وهو قوله تعا 
 :أما اةواضع ال ال ة األخرى فال يوقف عليها، وهي

قال نعم وةنكم ةن اةقربني [110، 110: األعراف] ،قال نعم وةنكم ةًذا 
 [.10: الصافات] قل نعم وأنتم داخرون، [00: الشعراء] ةن اةقربني

 :"كال"الوقف ع ى 
وقع لفظ كال يف القرةن الكرمي يف  الث و ال ني موضعا، يف مخس عشرا سورا، 

 :وتنقسم كال من حيث الوقف عليها ة  أربعة أقسام
،ا، وهو أحا عشر ما حيسن الوقف فيه على كال، وجيوز االبتااء : القسم األول

 :موضعا
أطلع الغيب أم اختذ عنا الرمحن عهاا كال [01: مرمي] ،  ليكونون هلم عزا

قل أرو،  ، [100: اةؤمنون] لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال، [01: مرمي] كال
: اةعارج] ومن يف االرض ميعا مث ينجيه كال، [10: سبأ] الذين أحلقتم به شركاء كال

10] ،أيطمع كل امرئ منهم أن يتاخل جنة نعيم كال [09: اةعارج] ، مث يطمع أن
: اةا ر] بل يريا كل امرئ منهم أن يوتى صحفا منش را كال، [10: اةا ر] أزيا كال

01] ،ةذا تتلى عليه ةايتنا قال أساطري االو لني كال [10، 10: اةطففني] ، فيقول
 [.0، 0: اهلمزا] حيسب أن ماله أخلاه كال، [10، 10: فجرال] ريب أهانن كال

ما ال حيسن الوقف عليها وال جيوز االبتااء ،ا، وقا وقع هذا القسم : القسم الثاين
 :يف موضعني يف القرةن الكرمي، و ا

مث كال سيعلمون [0: النبأ] ،مث كال سوف يعلمون [0: التكا ر.] 
 :ما حيسن الوقف عليها وال جيوز االبتااء ،ا، وهو موضعان: القسم الثالث
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وهلم عليل ذنب فأخاف أن يقتلون قال كال، فاذهبا آبايتنا [10: الشعراء ،
10] ،فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى ةان ةاركون قال كال، ةن معي ريب 
 [.01، 01: الشعراء]

وحيسن االبتااء ،ا، وذلك يف  انية عشر ما ال حيسن الوقف عليها : القسم الرابع
 :موضعا، هي
كال والقمر [01: اةا ر] ،كال ةنه تذكرا [00: اةا ر] ،كال ال َوَزر 

 كال ةذا بلغت الرتاقي  ، [10: القيامة] كال بل ُتبون العاجلة، [11: القيامة]
: عبس] كال ةهنا تذكرافأنت عنه تلهى  ، [0: النبأ] كال سيعلمون، [10: القيامة]

11] ،مث ةذا شاء انشره كال ةا يقض ما أمره [10: عبس] ، يف أي صورا ما شاء
يوم يقوم الناس لرب العاةني كال ةن  ، [9: االنفطار] ركبك كال بل تكذبون ابلاين
 ما كانوا يكسبون كال ةهنم عن ر،م، [0: اةطففني] كتاب الفجار لفي سجني

 مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كال ةن كتاب االبرار، [10، 10 :اةطففني]
، [10: الفجر] وُتبون اةال حبا ما كال ةذا دكت االرض، [10، 10: اةطففني]
كال ةن االنسان ليطغى [0: العلق] ،كال لئن مل ينته لنسفًعا ابلناصية [العلق :
10] ،كال ال تطعه واسجا واقرتب [19: العلق] ،كال سوف تعلمون [التكا ر :
0] ،كال لو تعلمون علم اليقني [0: التكا ر.] 

 
 
 
 
 

 التعريف بع م الرسم وأهم قواعد 
 رموز الوقف وداللتها في المصاحف

وتضعت يف اةصاحف عالمات تال على الوقف، والعالمات اخلاصة بقراءا انفع 
 :هي
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 .ويال حرف احلاء على الوقف احلسن: ح
 .ويال حرف الكاف على الوقف الكايف:  ك
 .ويال حرف اةيم على الوقف الالزم: م

، ومعناه صه ِبعىن (ص)وعتولمضت هذه العالمات يف بعض اةصاحف حبرف صاد 
 .قف، دون تفصيل يف نوع الوقف هل هو حسن أم كاف أم الزم

 .وزيات الااإرا اةرقمة اليت توجا على رأس اةية
العالمات أ ناء القراءا وقفا اختياراي، أما ةذا اضطتر للوقف فالقارئ يقف عنا هذه 

ِبكان ليس به عالمة من هذه العالمات فله ذلك ةال أن عليه أن يعيا الكلمة األخريا اليت 
 .وقف عليها أو أك ر ويواصل

 
 (مبادئ علم الرسم)الرسم العثماني وعالقته بالتجويد  

 :مفهو  الرسم العثماين
 .األ ر :الرسم يف ال غة
 هو ما كتتبت عليه اةصاحف يف عها ع مان بن عفان : يف االصطالح

 .وأبمره
وكانت جمردا من الشكل والنقط، ويطلق عليه الرسم الع ما،، وقا جاء الرسم 
الع ما، موافقا لإلمالء احلايث، ةال أنه خرجت بعض الكلمات عن قواعا اإلمالء احلايث، 

احلذف والزايدا : ةخل، وقا حصرها العلماء يف.. فرمست ابلزايدا أو احلذف أو اإلباال، 
 .لوصل وما فيه قراءاتن متواتراتن وكتب على ةحاا اواهلمز والبال والفصل وا

واةراد به حذف احلرف الصويت للكلمة من اخلط مع بقاء النطق  : اظذ ـ 1
 :بصوته، وهو خاص حبروف اةا ال ال ة، أي األلف والواو والياء، وهو  ال ة أنواع

موسى  اانواعوةذ "وهو أن يكون موافقا لبعض القراءات، م ل : حذ  اإلشارةأ ـ 
، فقرئ إب بات األلف وحذفها، فحذفت يف الرسم ةشارا ة  من قرأ حبذف "أربعني ليلة
 ".وعاان: "األلف



19 

 

: ُتذف ألف مع اةذكر السامل واةؤنث السامل، م ل: حذ  االختصارب ـ 
 ".ةيت"، "مسلمت"، "مسعون"

ولو : "وهو ما اختص ببعض الكلمات دون بعض، م ل: حذ  االقتصارج ـ 
 .، رمست حبذف األلف بعا العني"اةيعاتواعا  الختلفتم يف 

ومن : "الياء الزاإاا، لكوهنا ُتذف قراءا حال الوقف عليها، م لوحذفت كذلك ـ 
 ".اةهتا"، "اتبعن

ال : " لـ وحذفت كذلك الياء اختصارا ةذا كانت متكررا متتالية يف الكلمة، م
 ".يستحي

: ، وم ل"اوت أْ فَ "كتبت هكذا " فأووا ة  الكهف: "ـ وحذفت الواو اختصارا، م ل
 ".نَ وت تَـ سْ يَ ال : "كتبت هكذا" ال يستوون"

 : الزايدةـ 1
، "األلباب أولوا: "ـ تزاد األلف يف اسم اجلمع أو فيما هو يف حكم اجلمع، م ل

 ".ماإة الث "، "تذكر يوسف تفتؤا"، "الربواوال أتكلوا "، "ر،م مالقوا"
 ".أولوا: "ـ وتزاد الواو، م ل
 ".أبييا: "ـ وتزاد الياء، م ل

، "الصلواا: "وهو جعل حرف مكان حرف، كرسم األلف واوا، م ل: اللدلـ 0
 ".مشكوا"، "الزكوا"

 .، والقاعاا أن تكتب ابأللف اةقصورا"الباب لاا"وكتبوا ابأللف الطويلة 
 رمحتأهم يقسمون : "اةربوطة بتاء مفتوحة يف بعض الكلمات، م لوأبالوا التاء 

 ".هللا اليت قا خلت يف عباده سنت"، "ربك
أي قطع الكلمة عما بعاها أو وصلها (: القطع والوصل) الوصل والفصلـ 0
: ، أو وصلها ،ا، يف قوله تعا [109: النساء" ]يكون عليهم وكيال أم من: "،ا، م ل قطع

 [.11: اةلك" ]الذي يرزقكم ةن أمسك رزقهأمن هذا "
، أما يف اةية ال انية فال تقف ةال "أم"وبناء عليه ميكن الوقف يف اةية األو  على 

 .، أي على النون"أمن"على ةخر حرف من كلمة 
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 ".تؤيه"، "تؤي: "رمست يف ألفاظ معاودا بواو واحاا، م ل: رسم اهلمزـ 0
ا ؤ  بَـ نَـ قل هو : "او وزيات األلف بعاها، م لورمست يف بعض األلفاظ على الو 

 ".عنها العذاب اؤت رَ اْ يَ وَ "، "عظيم
 :وهذا يرجع ة  اختالف القراءات وهو نوعان: ما كانت فيه قراءاتنـ 0

، "يوم الاين ملك"أ ـ ما فيه قراءاتن ورسم برسم واحا حيتمل القراءتني، م ل 
 ".خياعونوما : "وم ل. باون ألف لتحتمل قراءا اةا" ملك"فكتبت كلمة 

ب ـ ما فيه قراءاتن أو أك ر ورسم يف كل مصحف حسب القراءا اخلاصة به، 
 ".،ا  ةبراهيم وأوصى"، "،ا ةبراهيم ووصى: "م ل


