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  ا ، والدّي.                                                                                         إلى من أوص ى هللا بهما إحسانا ،ورفع قدرهما بيانا،وأمر بطاعتهما في دنيان

   يي ،أّم ي ،أّم أّم إلى 
 
 .االتي أرضعتني حنان

 

 وعالنية.ى وكافح سّرا الذي ضّح  أبيوإلى 

 

مصطفى  وزوجها،ومنية همئوأبنا فتحي وزوجهاورشيدة ،همئوأبناعمر  وزوجها عمارة ختيأوإلى 

و    خالد هم،وأخيئوأبناهدى  وزوجته محمد وأخي،همئوأبنا  انً الذين هم لي ساعًدا و ع 

 د  ي وأه  ن  ت  وواس  التي آزرتني  زوجتي و حبيبتيوإلى 
 
 ن  ت

 
 .نانا مئ  ي اط

 ابتهال  و، سلسبيلميار  و،هديل وصال : جمانةشرفي  فلذات كبدي ،وثمار قلبي، وعّز  بناتيوإلى 

شيبا  احدوّ عائلة  وأصهاري  ، بوعربي، و إلى كل عائلة يمانشذى ال  رينيس و،هبة الرحمن

 
 
 . وولدانا

 .    في حياتي وإلى كل من علمني و أرشدني  الذين عرفتهم أصدقائي وإلى كّل 

ـــــــــــــــــــــد أميـــــــــــــدواح أحم الدكتـــــــــــــــور  أستاذيإلى   ن .ـــــ

 ع .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهدي هذا العمل املتواض



 شكـــــــر و تقديـــــــــر : 

 

                                                                                :رــــديـــــــــــكر وتقــــــــــــش                          

ََ  م  ظ  طق في الن  الن   رَ ح  بَ  ت  ي  أفنَ... و بالغة   كل   أوتيت  ي ن  أن   ولو                                                                                                                                             .ر  ثو النَّ

                  .كر  الش   عن واجب   ز  ج  ا بالعَ عترف  . وم  ا ..ر  قص   م   ل  إ د القول  بع   نت  ا ك  لمَ 

الذي وفقني وأعانني " وما توفيقي ا أول وأخيرسبحانه وتعالى   الشكر لل   -

 "  باهللإل  

 أحمد أمين دواحو التقدير و الشكر موصول إلى أستاذي الجليل الدكتور  -

طريق  على جهوده الصادقة معي،وتوجيهاته الخالصة التي أنارت لي

 ولساني ،فكلماتي تنفد ،وطئتها في الجامعة التي األولىالعلم مند الوهلة 

هللا  فأطال،ب والمؤد   هنعم الموج   بحق   نتَ يقصر عن المتنان والشكر فك  

 . للجامعة ذخرا وأبقاك ، ونشر العلمعمرك في الخير

ه بالشكر أيضا إلى مدير الجامعة ، فقد أسدى وا - جتهد وأخلص وأتوج 

 لخير األكفاء،  ألعز  أبناء، وخير مساند   وكابَد ، وكان خير أب  

 من: لل كالا اللجنة المناقشة الذين صوبوا الخطأ والنقص والز  وأشكر 

 الشاعر الفصيح البليغ المقتدر. مصرني أمين األستاذ:

 األديبة الفنانة. بن عد ي نورية:ةواألستاذ

اء ، وطريقا  ااس  وأشكر كل من عل مني من أساتذة الجامعة ،فكانوا  ن ب رَ  وض 

 هللا عن اَ كل خير . اكمزا، فجمعب د ا،ومالذا آمن  

من أستاذنتا وهم  عنا من هذه الملحقة الجامعية وأشكر أولئك الذين رحلوا  

على قيد الحياة بما فيهم : الشيخ الدكتور رضوان النجار،و الشيخ محي 

 الدين .

ت  معهم من طال  و ب، وتعلمت منهم أشياء كثيرة كنت أشكر كل من تعل م 

 ألخيهم .أجهلها، فكانوا  نعم اإلخوة 

 وأشكر جميع العاملين في الملحقة الجامعية بمغنية . 

خالي التي قدمت لي المساعدة في  ابنة وسيلة امباركيول أنسى أن أشكر 

هم الذين فتحوا لي دارهم وأم   التهاميو عمارةهذه الرسالة ،وكذلك أختها 

 وقلوبهم.

 الذي ساعدني. خثيري واسينيوالشكر الموصول ألخي وصديقي 



 المقدمــــــــــــة : 
 

-أ -   

 ة : ــــــــدمـــــــــــاملق

م اإلنس
ّ
و  اآلالءر بالقلْم، وأفاض عليه من ان مالم يعلْم، وأجرى عليه املقاديالحمد هلل الذي عل

عليهم بسراج الفهْم  بالجود والكرْم،وأضاء الطريق لعباده بنور العلْم،ومن   عليه النعْم، وأجزل 

م وأنعْم، ونصلي على البشير األعظْم ، أرسلُه رحمة فله الحمد األتْم، و الشكر األعْم ، على ما تكرّ 

 
ْ
م لخير األمْم، وعلى آله وعلى أصحابه أهل العزم والهمْم، الذين نالوا

ّ
لألمْم ، فكان أفضل معل

ى الدرجات و القمْم أما بعد : 
َ
ْعل
َ
 أ

، فعلم  -دراسة صوتية  –آن الكريم ر حث موسوم بــ" الوقف و االبتداء في القهذا البفموضوع 

الذي  –عال جّل و  –نها تتصل بكتاب هللا إمها، حيث العلوم وأعظ الوقف و االبتداء هو من أجّل 

ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، فهو علم يستعان به على 

ات هللا ، ي إلى جمالية الصوت و الّنغم ويسوق القارئ إلى التدّبر في آيالقرآن ، ويؤدّ معاني فهم 

 كما قال تعالى :

 أفال "  
َ
ْيِر هللِا ل

َ
ْو كاَن ِمْن ِعْنِد غ

َ
ُروَن الُقْرآَن َول  جُد وَ َيَتَدب 

ْ
  يِه فِ  وا

ْ
 تِ اخ

 
 الف

َ
 .1" اير  ثِ ا ك

 تِك وقال تعالى :" 
َ
  ب  ا

َ
 نزَ أ

ْ
 إِ  اهُ نَ ل

َ
 بّ َد يلِ  ُك ارَ بَ ُم  َك يْ ل

ْ
 ءاي روا

َ
 تَ وليَ  ِه تِ ا

َ
 ذ
 
 أ َر ك

ُ
 و ول

ْ
  ا

َ
 األ
ْ
 .2" اِب بَ ل

 مختلفة : وعلم الوقف واالبتداء من أعظم علوم القرآن ، فهو يتصل بعلوم 

عثماني ، والنحو ، كالقراءات ، و التفسير ، و التجويد ، و العقيدة ، وأسباب النزول ، والرسم ال

 و البالغة ... إلخ . 

  :  -رحمه هللا  –يقول ابن مجاهد ولذا 

                                                           

 .28سورة النساء اآلية ص : - 1 

 . 82سورة ص اآلية :  - 2 

 



 المقدمــــــــــــة : 
 

-أ -   

، عالم بالقراءات، عالم  ب مام في الوقف إالال َيُقوُم بالتّ " التفسير وتخليص بعضها من نحويٌّ

 آن"بعض، عالم باللغة التي نزل بها القر 

 

 

 

 الهدف من الدراسة : 

القرآن ، براز عالقة الوقف و االبتداء بمعاني يكمن الهدف من وراء هذه الدراسة في إ -1

 ومراد هللا سبحانه و تعالى في توضيح هذه املعاني .

 . االيقاع واملدلول  التي تؤدي إلى املسائل الصوتيةالبحث في بعض  -8

 ستفادة من أهل العلم في الوقوف القرآنية .االتصال بكتاب هللا تعالى ، و اال  -3

 ار لهذا املوضوع : يأسباب االخت

 ارتباطه بكتاب هللا عّز و جّل . -

ما أنعم هللا علّي من حفظ القرآن الكريم ، ومن ثم أردت أن أكون دائما في صلة مع كتاب  -

 سير من العمل يهللا جل و عال ، وأن أكون في خدمته ولو بال

 . حب االطالع واالستفادة من هذا الفن الجليل -

 الدراسات السابقة : 

 أسماءهم في هذا العلم علماء كثيرون : إ
ْ
دوا

ّ
سة الصوتية نجد كل من : ال أن الدراومن الذين خل

بتداء عند القراء و النحاة " ضمنت ة الدكتوراه بعنوان " الوقف و اال تي في رسالخديجة مف

 ظاهرة النبر و التنغيم .تذكر  لم الجانب الصوتي ضمن فصولها إال أنها



 المقدمــــــــــــة : 
 

-أ -   

 
ّ
اهر محمد املدني على في رسالة الدكتوراه بعنوان " الفصل و الوصل بين علم القراءات والط

 وعلم النحو " تطرق إلى الجوانب الصوتية للفصل و الوصل ولم يذكر النبر و التنغيم . 

 إشكالية املوضوع : 

فياترى ماهو الوقف و االبتداء؟و الفرق بينه و بين السكت و القطع؟ وماهو وقف  -

نقة ؟وماهو وقف التعسف ؟ وماهي مذاهب العلماء في تقسيم الوقف؟ و ماهي  املعا

 أنواع الوقف ؟ وماهي ضروب الوقف؟ وكيف يكون الوقف بالنبر و التنغيم ؟ 

فمن خالل طرح هذه اإلشكاالت نريد أن نجيب عليها ، ونبني عليها خطة بحثنا التي قسمناها 

 دخل،وثالثة فصول وخاتمة وفهرس . على الشكل التالي : نبدؤها بمقدمة ، وم

 خطة البحث : 

، وفيها أهداف الدراسة ، وأسباب اختيار املوضوع و الدراسات السابقة  املقدمة : -

 وإشكالية املوضوع ،وخطة البحث ،ومنهج البحث ،وشكر وتقدير .

 : نشأة علم الوقف و االبتداء  املدخل

اه بالتآليف و التعاريف الخاصة بعلم الوقف و االبتداء حيث :َعْنوَ الفصل األول  - ن 

 ألشهر املؤلفات في قسمناه إلى ثالثة مباحث،فاملبحث األول جعلناه 

بتداء،واملبحث الثاني أدرجنا فيه التعاريف الخاصة بالوقف و االبتداء الوقف و اال  علم 

و القطع و السكت حتى نستطيع أن نفرق بينهم،والفرق الثالث بيّنا فيه وقف املعانقة 

 ووقف واالبتداء . 

 ثالثةأناه إلى :  أبرز فيه أهم املسائل التي تتعلق بعلم الوقف واالبتداء فجزّ  الفصل الثاني

البتداء ، وبعض الوقف و ا، فاملبحث األول أوردنا فيه األدلة التي تدّل على تعلم مباحث 

ها هذا العلم و املبحث الثاني جعلناه ألقوال العلماء في الوقف و الفوائد التي يجني

االبتداء، ومذاهبهم في تقسيم الوقف ،و املبحث الثالث فيه أقسام أنواع الوقف و أنواع 

 قف .االبتداء، ورموز الو 



 المقدمــــــــــــة : 
 

-أ -   

أناه إلى زّ صل تطبيقي على بعض ضروب الوقف فجهو فالفصل الثالث : 

          الحذفمبحثين،املبحث األول يتناول الوقف بالسكون و الروم و اإلشمام و 

 بينا فيه الوقف بالنبر و التنغيم. ،واملبحث الثاني البداإل و 

 منهج البحث : 

 في هذا املوضوع على املناهج التالية :  تاعتمد

وذلك من خالل نشأة هذا العلم عبر الحقب الزمنية التي مّر بها ،وكذلك  املنهج التاريخي : -1

 التآليف التي نذكرها بتواريخها ، واملراحل التي مّر بها  علم الوقف واالبتداء .

قف واالبتداء و تفكيكها ويتمثل في تفسير بعض الظواهر في علم الو  املنهج التحليلي : -8

 كظاهرة صوتية مثل النبر و التنغيم .

ات ئيلناقص من خالل االكتفاء ببعض جز ويكون من االستقراء ا املنهج االستقرائي : -3

 ع ملا يتعرض لها من تغيرات .تبّ بتالوقف و االبتداء و إجراء الدراسة عليها، 

 املصادر واملراجع التي اعتمدت في هذا البحث : 

ا لي في  املكتفى في الوقف و االبتداء،  :هذا املوضوع ومن بين املصادر و املراجع التي كانت عون 

تناف للنحاس،والنشر في القراءات العشر البن الجزري،ومنار الهدى ئوالقطع واال 

نون لحاجي البن النديم ،ومعجم مصنفات القرآن لعلي شواح،وكشف الظ لألشموني،والفهرست

ي،ووقوف ندجاو ملؤسسة آل البيت وعلل الوقوف للّس ربي راث العرس الشامل للتوالفه –خليفة 

  وغيرها.القرآن وأثرها في التفسير ... 

 الصعوبات في هذا البحث : 

 ومن أهم العقبات التي كانت حاجزا في طريقي : 
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-أ -   

ن ثم تكون هناك ي تتعلق بهذا املوضوع ، وماملهمة  الت توفر بعض املصادر و املراجع عدم

مثل املراجع الخاصة بوقوف الهبطي ، فوددت لو توفرت لدّي  ،مهمةإضافات أخرى 

 كنت أفردت له مبحثا .

 وفرة املادة ، ومن ثّم تصعب ضبط الخطة . -

 أسأل هللا العلي القدير أن يلهمني السداد والهدي والرشاد وأن يوفقني إلى 

 خير العمـــــل.



  نشأة علم الوقف واالبتداء: المدخل
 

 

مل تتبلور صورته كعلم مستقل إال مع ظهور عصر  واالبتداءإّن علم الوقف  : واالبتداءنشأة علم الوقف  
كتذوق للمعاين و استشعار ملا فيها من   واالبتداءرجر،  ولنن الوقف رن الثاين اهليف الق  التأليفالتدوين و 

ا أّن النيب صلى هللا عليه وسلم كان شديد الظهور والوضوح يف عصر الرسالة وما بعدها  السيم دالئل
الغة   وأيسر هم البعون املعاين و األلفاظ  وتسحر  بّ ت     يت   بيانذوق و مرسل إىل قوم هم أهل لغة و  رسول عربّ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعترب مجال الرجل يف حسن لسانه واستقامة ألفاظه. ن  عقوهلم البيان  بل إ

ٌ  عن أب جعفر حممد بن علي ب  1ن احلسني قال:" أقبل العباس بن عبد املطلب وهو أبيض بض 
: اي رسول هللا   باسوعليه حّلة و له ضفرياتن  فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبّسم  فقال له الع

. قال : أعرجبين مجالك اي عّم. فقال العّباس: اي رسول هللا   ما اجلمال  كسنّ مّم ضحنت ؟ أضحك  هللا 
 2سان "لرجل؟ قال: الل  يف ا

ولقد الوقف  حن يف القول واإلعراب و فيه  بدا ظهور الل   لنن ومع ظهور اإلسالم ودخول غري العربو 
ب ملينة قال:قدم أ نغة  فعالقرآن إال عامل ابلل  ئ يقر  يدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه آمرا أال  انتفض س  

من ،ء قال :" أّن هللا بر ف  ه رجل )براءة(فأقرأد  زل هللا على حمم  أعراب يف زمان عمر فقال: من يقرئين ممّا أن
 ،ء  ه فأان بر إن ينن هللا برئ من رسول   ! همن رسول   هللا   ،ء  ر  ابجلر   فقال األعراب: أو قد ب   3املشركني ورسوله"
املدينة  ري املؤمنني إيّن قدمت  هللا؟ فقال : اي أم من رسول   قاله األعراب فدعاه  اي أعراب أتربأ   منه  فبلغ عمر ما

ٌ  و ال ع   من املشركني و  ،ء  فقال : " أّن هللا بر ( ةقرأين هذا سورة ) براءألت من يقرئين؟ فابلقرآن  فسأ م  يلْل
منه  فقال عمر: ليس  من رسوله فأان أبرأ   ،ءفإن ينن هللا بر  ؟ هللا من رسوله ،ءقد بر  رسوله" ابجلر فقلت: أو  

                                                           

: أ، رقيق اجللد ممتلئ - 1   .( 7/117إبن منظور  لسان العرب )  -رجل بضُّ

ر، مث ذيل اهلند، الربهانفو عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاصي خان القادر، الشا -يف سنن األقوال واألفعال كنز العمال -  2
 -9ط -م1591ه   /1041-مؤسسة الرسالة-صفوة السقا-حتقيق بنر، حياين -ه (579املدين فاملني الشهري ابملتقي اهلند، )ت 

 .975ص 

 . 43 :التوبة اآلية رقم ةسور   -3



  نشأة علم الوقف واالبتداء: المدخل
 

 

  فقال  من املشركني و ر س ول ه  " ابلضمّ  ،ء  قال فنيف اي أمري املؤمنني قال: " أّن هللا بر هنذا اي أعراب
ٌّ قر  هللا و رسوله منه  فأمر عمر بن اخلطاب أن ال ي   ،ء  األعراب: و أان و هللا أبرأ ممّن بر  ٌّ غة ابللّ  عامل   أ الناس إاّل

 2حو"فوضع النّ  1ه ( 96و أمر أاب األسود )ت

شارات ال ي وردت يف ة من خالل اإلبتداء ظهور هذا العلم إىل عصر النبوّ العلماء الوقف و ا و لقد أعاد
                                                                                                          منها:اآلاثر 

ى هللا ن إىل رسول هللا صلّ ل: جاء رجالبن حامت قا مبا أخرجه عن عد،ّ  3(333النحاس )ت: استدلّ  -1
فقال له رسول هللا صلى هللا ومن يعصهما   رسوله فقد رشدد أحدمها فقال : من يطع هللا و تشهّ   فعليه وسلم

و اذهب بئس اخلطيب أنت" قال النحاس:"وكان ينبغي أن يصل كالمه:"و من يعصهما  عليه وسلم :" قم 
م به نلّ  والنالم الذ، ي  ب "  فإذا كان هذا منروها يف اخلطد رشدرسوله فق  أو يقف على  "و "فقد غوى

ن اذأه (:" ففي هذا اخلرب  444ت اين )قال الد  . كراهة"  أشدّ  وجلّ  بعض الناس بعضا  كان يف كتاب هللا عزّ 
 عليه وسلم ه صلى هللاعلى املراد منه  ألن    حقيقته ويدل  ق مبا يبني  فظ املتعل  بنراهية القطع على املستبشع من الل  

فصل بني ذلك  ي  ومل ىعص بني حال من أطاع ومنْ  ها أقام اخلطيب ملا قطع  على ما يقب،  إذ مجع بقطعإن  
وإّنا كان ينبغي له أن يقطع على قوله :" فقد رشد "  مت يستأنف بعد ذلك   و يصل كالمه إىل آخره 

ان مثل هذا منروها مستبشعا يف النالم اجلار، بني املخلوقني   ك او إذفيقول:" ومن يعصهما فقد غوى" 
 4ب"ن يترجن  أوأوىل  أحق  لذ، هو رب العاملني أشد كراهية واستبشاعا و ا وجل   فهو يف كتاب هللا عز  

                                                           

 .( 0/99ذهيب ) ه    سري أعالم النبالء  ال95لفاضل  قاضي البصرة  تويف سنة اأبو األسود الدؤيل ظامل بن عمرو  العالمة  - 1

 .( 2/325  )   كنز العمال   -  2

 -دار عامل النتب-حتقيق عبد الرمحن بن إبراهيم املطرود، -أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس -القطع و االئتناف - 3
 .12ص -1ط -م1552ه  /1013 -اململنة العربية السعودية

حتقيق : حميي الدين عبد   ه ( 000عمر أبو عمرو الداين ) ت عيد بن عثمان بن عثمان بن س -يف الوقف و االبتداء فىاملنت -4 
 .130 .ص  1م  ط2441ه /1022 -دار عمار –الرمحن رمضان 



  نشأة علم الوقف واالبتداء: المدخل
 

 

  ىعصفال جيمع بني من أطاع ومن دليل واض، على كراهة القطع  ي اخلربه (: " فف11)ت1قال األمشوين
ب أن يقف على قوله:" فقد رشد" مث يستأنف " ومن يعصهما فقد غوى"  و إذا كان فنان ينبغي للخطي

هللا أشد كراهة و قبحا و جتنبه    ال ممثل هذا منروها مستقبحا يف النالم اجلار، بني الناس   فهو يف ك
 2أوىل و أحق "

سئلت عن قراءة يف الوقف على رؤوس اآل،  حني  -رضي هللا عنها –سلمة  مكذلك نتأمل يف حديث أو 
 ربّ    لل   د    احلمْ حيم  ن الرّ مْح  الرّ  هللا   م  سْ : ب  آيةقراءته آية ع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   فقالت:" كان ي قطّ  

  ٌ  3ين "الدّ  م  وْ ي    لك    م  حيم  الرّ  ن  محْ ين   الرّ العامل 

وان هللا عليهم م الصحابة رضعلى أّن بداايت هذا العلم كانت مع نزول القرآن  و ظهر اهتما وهذا يدل  
إىل ذلك بقوله :"وصّ، بل تواتر عندان تعّلمه  –هللا تعاىل  رمحه -حني يشري ابن اجلزر،اجلليل. هبذا الفن  

 4احل"لف الص  عتناء به من الس  واال

 -رمحه هللا تعاىل –كما اهتم  الص حابة هبذا العلم  و تبعهم التابعني  فقد ورد عن احلسن البصر،  . 
 ٠  فهو أّول من نقل عنه مصطلحات يف الوقف5ه ( مصطل، التام والنايف111) ت: :

                                                           

  ص: 1 ج1ه   ط1010معرجم املؤلفني  عمر كحالة   مؤسسة الرسالة   /أمحد بن عبد النرمي االمشوين  الشافعي املقرئ الفقيه  - 1
279 . 

  . 94ص :      د.ط ه  1335األمشوين   مطبعة مصطفى الباب احلليب   مصر   –هلدى منار ا - 2

 )واب القرآن   ابب ما جاء كيف كانت قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم   حديث حسن  صحي، رقمثيف أبواب   - ذ،اخرجه الرتم - 3
 . 07  ص ( 2520

ه ( حتقيق : علي حممد الضباع ) ت  933ابن اجلزر،   حممد بن يوسف ) ت :  أبو اخلري مشس الدين -ات العشرالنشر يف القرء - 4
 . 290   1ج –د.ط   -م2414 –املطبعة الترجارية النربى  -ه ( 1394: 

 –منتبة دار النصيحة  –أبصار اإلسالم بن وقار اإلسالم  –الوقف و اإلبتداء يف القرآن النرمي وأثره يف تقرير مسائل العقيدة  -  5
 . 09و  09ص  – 1ط : –ه  1039



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 . واالبتداءلوقف االعلماء ومؤلفاهتم يف علم ر هأش : املبحث األول

ما استطعنا أن جنمعه من  االبتداءألّفها أصحاهبا ضمن علم الوقف و  باكتاملبحث  سنذكر يف هذا 
املراجع اليت توفرت لدينا، حيث جند أن العلماء خيتلفون فيمن أّلف أّوال يف هذا العلم، و لكّننا نذكرهم 

 ومن هؤالء: تاريخ حسب ال

 1هـ(111و املوصول، لعبد هللا بن عامر اليحصيب ) ت:كتاب املقطوع  .1

 2هـ(131اح ) ت: صنالوقوف، لشيبة بن  .2

 3ه(151ين)ت:از العالء امل نعمرو ب أليبالوقف واالبتداء،  .3

 4ه(151ب الزايت)ت:الوقف و االبتداء، حلمزة بن حبي .1

  .5ه(111)ت:وقف التمام، لنافع بن عبد الرمحن املقرئ  .5

الكويف  الرؤاسيسارة  أيبالكبري، والوقف واالبتداء الصغري حملمد بن احلسن بن  واالبتداءالوقف  .1
 6.هـ(171)ت:

 
 
 
 

                                                           

هـ(: 131ن النديم ) ت: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي املعتزلي الشيعي املعروف باب -الفهرست  - 1

 .55ص-2ط-م1117ه/1117 -لبنان -بيروت -دار املعرفة -تحقيق إبراهيم رمضان

غاية النهاية في طبقات القراء، لإلمام شمس الدين أبي الخير بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري الدمشقي  - 2

  211ص،  1، ج:1م، ط:2111ه/1127 -لبنان -وتبير -ه( تحقيق : ج ، برجستراسر، دار الكتب العلمية133الشافعي )ت: 

إدارة الثقافة و النشر  -ترجمة : د.محمود فهمي حجازي  -فؤاد سزكين -تاريخ التراث العربي في علوم القرآن و الحديث - 3

 . 22،ص.1م، د.ط،ج1111هـ/1111 -اململكة العربية السعودية -الرياض –بالجامعة 

 . 55الفهرست البن النديم،ص. - 4

م، 1113هـ/1113-منشورات دار الرفاعي ، الرياض -ُمعجم ُمصنفات القرآن الكريم،د.علي شواح إسحاق - 5

 .211،ص.1،ج1ط

 .111ص: - املكتفى في الوقف واالبتداء -    6



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 1.ه(111كتاب مقطوع القرآن وموصوله، لعلي بن محزة الكسائي)ت: .7

 2.(212الوقف واالبتداء، ليحي بن املبارك املعروف ابليزيدي) ت: .1

 3.ه(215إسحاق بن زيد احلضرمي )ت: ليعقوب بنوقف التمام، .1

 4.ه(217رّاء، النحوي، اللغوي الكويف)ت:زكرايء حيي بن زايد الف أليبداء، ف واالبتالوق .11

 5.ه(211ت:)  اللغوي، البصري االبتداء، اليب عبيدة معمر بن املثىنالوقف و  .11

 6.ه(215وقف التمام، لسعيد بن مسعدة األخفش، النحوي البصري) ت: .12

 7 .ه(221لعيسى بن مينا، املعروف ابقالون ) ت: وقف التمام  .13

  8.ه(121، لضرار بن ُصَرد ) الوقف واالبتداء .11
القراء العشرة )ت:  الوقف واالبتداء، خللف بن هشام البزار، االسدي أبو حممد، أحد .15

 9.م(111ه/221

 

 

 1.هـ(231االبتداء، حملمد بن سعدان الضرير املقرئ )ت:  الوقف و  .11

                                                           

-تحقيق محمد شرف بالتقايا -مصطفى بن عبد هللا الشهير بحاجي خليفة-كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون  - 1

 . 1171، ص :2ج -لبنان -بيروت -ياء الثراث العربيدار إح

  . 11ص . املكتفى في الوقف و االبتداء، - 2

 . 65الفهرست البن الندمي ص. - 3
دار الفكر  -مجال الدين ايب احلسن علي بن يوسف القفطي ، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم -نباه الرواة على أنباه الّنحاةإ - 4
  .22ص -0، ج6ط -م6895هـ/6045 -بريوت -فيةاو مؤسسة الكتب الثق القاهرة، -العريب

 .66منار اهلدى لألمشوين، ص. - 5
اابين بإمساعيل ابشا بن حممد أمني مري سليم ال  -سامي الكتب و الفنون أ نإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ع - 6

 . 260ص -2ج-م2442هـ/6029 -بريوت -العريب -ثات رفعت بيلكة الكليسي، دار إحياء ال :حتقيق -البغدادي
 . 56، ص  ىاملكتف - 7
 . .  645:ص-6، و غاية النهاية البن اجلزري، ج66:دمي، صنالفهرست البن ال - 8
 .296 :،ص6معجم مصنفات القرآن، ج - 9



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 2.ه(235بن عبد املؤمن اهلذيل ) ت:  حو ر وقف التمام، ل .17

 املبارك اليزيدي  عبد الرمحن عبد هللا بن حيي بن أليب، االبتداءالوقف و  .11

 3.ه(237) ت:
 4.ه(211ت:) املنذر نصري بن يوسف الرازي، النحوي وقف التمام و االبتداء ، أليب  .11

ه وقيل 112ي الدوري )ت:ديب عمرو حف  بن عبد العزيز األز الوقف واالبتداء، أل .21
  5.ه(212

 6.ه(215الوقف و االبتداء، هلشام بن عمار بن نصر السلمي ) ت:  .21

  7.ه(255اين ) ت: ستاملقاطع واملبادئ، أليب حامت سهل بن حممد بن عثمان السج .22
 8.الوقف ، أليب العباس الفضل بن حممد األنصاري، عاش يف منتصف القرن الثالث اهلجري .23

 9.ه(253ت:)   حممد بن عيسى بن ابراهيم األصبهاين، أليب عبد هللاواالبتداءالوقف  .21

 

 

 1 .(211رسالة يف الوقف الالزم يف القرآن، أليب وهب حسن بن وهب ) ت:  .25

                                                                                                                                                                                        

 .66:الفهرست البن الندمي، ص - 1
  .  65:نفس املصدر، ص - 2
هـ(، طبع 6688إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين البغدادي ) ت:  -لفني وآاثر املصنفنيهداية العارفني أمساء املؤ  - 3

 -لبنان -بريوت -حياء التاث العريبإ: دار هأعادت طبع -م6866ول، ببعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية، استان
 . 004 :ص -6ج -د.ط
 . 12ص: املكتفى في الوقف و االبتداء، - 4

 . 212ص. -1ج -معجم مصنفات القرآن - 5

-كتاب التسيير في القراءات السبع، لإلمام أبي عمر و عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: أوتو برتزل* دار الكتاب العربي -6

 . 11ص: -د.ط-م1111/هـ1111-بيروت

 . 12ص: -2ج-إنباه الرواة - 7

 . 11، ص:2ج -إلبن الجزري وغاية النهاية  /12ص:  -1راث جتاريخ الت - 8

 . 13و املكتفى ص: /11منار الهدى ص: - 9



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  2.(211ت:) بن أيب الدنيا يب بكر عبد هللا بن حممد، املعروف اببتداء، ألالوقف واال .21
   3 (211ت:بتداء: حملمد بن عثمان بن مسبح الشيباين اجلعدي ) الوقف واال .27
 4 .(211د بن جعفر الدينوري ) تمحوقف التمام، أليب علي أ .21

 5.(211، املعروف بثعلب ) ت: يبتداء ، ألمحد بن حيالوقف واال .21

  6.(211بتداء، لسليمان بن حيي الّضيب ) ت: الوقف واال .31
 7.ه(211بتداء، حملمد بن أمحد بن كيسان النحوي اللغوي) ت: الوقف واال .31

 8.ه( 311الزجاج )ت: ي، أليب إسحاق إبراهيم بن السر بتداءالوقف واال .32

 9.ه(321بن جماهد ) ت بتداء، أليب بكرالوقف واال .33

)ت:   بتداء يف كتاب هللا، أليب بكر بن القاسم بن بشار األنباري النحويالاالوقف و  .31
 10.ه(321

 
 

  1.ه(333تردي ) تامنصور امل أبود بن حممد ، مالوقوف املفروضة، حمل .35
                                                                                                                                                                                        

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة  -خمطوطات التجويد-علوم القرآن-املخطوط-الفهرس الشامل للتاث العريب اإلسالمي - 1
    .11ص: -1ج -د.ط -د.ت -مؤسسة آل البيت-اإلسالمية

بيت األفكار  -رتبه:حسان عبد املنان - مشس الدين حممد بن عثمان بن قا زاز الذهيبسري أعالم النبالء،لإلمام أيب عبد هللا - 2
 .  13/واملكتفى ص:111ص: -1ج -د.ط -م2111-لبنان-الدولية

 .13/و املكتفى ص ،  55الفهرست ص :- 3
 .212ص:  -1ج -/ومعجم مصنفات القرآن  75ص: -القطع واالئتناف - 4
 . 117ص: -2ج -و كشف الظنون/131ص -1ج -إنباه الرواة- 5
 . 55/ و الفهرست، ص:  212ص: -1ج -معجم مصنفات القرآن  - 6
 . 55ص:  -الفهرست البن الندمي -  7
 . 1171ص  -2ج -كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون  - 8
 . 135ص:  -/ و املكتفى للداين11ص: -منار اهلدى - 9

 . 213ص:  -1ج -معجم مصنفات القرآن - 10



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  2.ه(331حملمد بن حممد بن عباد، املقرئ النحوي) ت:  ،بتداءاالالوقف و  .31
  3.ه(331ئتناف، ألمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، النحوي املصري ) القطع واال .37
 4.(351كتاب الوقف، ألمحد بن كامل بن خلف بن شجرة، املعروف بوكيع ) ت:  .31

      اللغويو   ر، النحويتداء، حملمد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم، العطابالوقف واال .31

  5.(351) ت:   .11
 6 .(311ن، السريايف، النحوي ) ت: داء، للحسن بن عبد هللا بن املرزاببتالوقف واال .11

 7.(311بتداء، احلافظ املقرئ حممد بن عبد الرمحن الغزّال ) ت: الوقف واال .12

بن خملد  تداء، للحافظ املقرئ أيب عبد هللا حممد بن عبد الرمحن بن سهيلبالوقف واال .13
  8.(311األصبهاين )ت: 

  9.(377) ت: ينطاكمساعيل األإرسالة يف وقف القرآن، لعلي بن  .11
  10.(311) ت:  وقوف القرآن، ألمحد بن احلسني بن مهران، اإلمام املقرئ .15

 

 

  11.(315) ت:   بتداء، إلمساعيل بن عباد بن العباس، املعروف ابلصاحب الوزيرالوقف واال .11
                                                                                                                                                                                        

 . 211ص:  -1ج -نفس املصدر- 1
 .1171ص: -2ج -كشف الظنون  - 2
 . 1ط-م1112هـ/1112 -اململكة العربية السعودية -دار عامل الكتب  -قام بتحقيقه الدكتور عبد الرمحن بن ابراهيم املطرودي - 3
 . 51ص:  -الفهرست - 4
 . 52ص:  -الفهرست - 5
 . 115، ص 1/ومعجم األدابء، ج1171ص: -2/ وكشف الظنون ج13ص:  -الفهرست - 6
 .217ص.-11ج -سري أعالم النبالء - 7
 .111ص:  -3ج -تذكرة احلفاظ - 8
 .237ص:  -1ج-معجم مصنفات القرآن - 9

 .211ص  -1ج -/و معجم مصنفات القرآن13ص: -3ج-معجم األدابء  - 10
 . 231ص  -1ج -إنباه الرواة - 11



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  1.(312يب الفتح عثمان بن جين ) ت: ألبتداء، الوقف واال .17
أبو ) يلي األندلسي املعروف ابملغريب وقوف النيب صلى هللا عليه وسلم، حملمد بن عيسى البُ  .11

  2.م ( 1111/ه111عبد هللا( فاضل ) ت: 
زرعة عبد الرمحن بن  أليب اءيألنبداء يف الوقف املنزل على خامت اشرف القراء يف الوقف و االبت .11

  3.ه (113) ت: حوايل زجنلة  بن ةزرع
فهام يف شرح ابب وقف محزة وهشام، حملمد بن جعفر بن حممد بن احلسن بن هارون بن اال .51

  4.ه(112النجار ) ت: 
بتداء، أليب الفضل حممد بن جعفر بن عبد الكرمي اخلزاعي اجلرجاين )ت: اإلابنة يف الوقف واال .51

 . 5.ه(111
املنصوصة عند القراء، أليب احلسن علي بن جعفر بن  فصول فيما حيتاجه القارئ، والوقوف .52

 6.ه(111سعيد الرازي ) كان حيا سنة 

 
 

 

 1 .هـ(115لعلي بن حممد النحوي اهلروي)ت: ف الوقو  .53

                                                           

 .113ص: -12ج -معجم األدابء - 1
 /   ومعجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت2125، ص: 2لظنون، جكشف ا  - 2
 . 573،ص: 3، ج1( ، ط1113ه/1111) 

حجة القراءات لإلمام أيب زرعة عبد الرمحن بن زرعة بن زجنلة ، حتقيق : سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت،  - 3
 من مقدمة احملقق. 21، ص:5ط  -م1117هـ/1111

 . 217ص:-1ج -معجم مصنفات القرآن - 4
 . 211، ص: 1/  ومعجم مصنفات القرآن، ج51 ص: -1ج -اتريخ التاث العريب - 5
 . 111ص: -1ج-الفهرس الشامل للثرات ... خمطوطات التجويد - 6



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  2.هـ(171) ت املفصول واملوصول، أليب على احلسن بن أمحد بن عبد هللا البناء املقرئ .51
 3.هـ(137ت:)القراء يخش ألندلسي، شرح التمام والوقف، ملكي بن أيب طالب القيسي ا .55

   4.سييطالب الق أيبالوقف على كال وبلى، ملكي بن  .51
  6.، ملكي5"ه  ع  ف  ن نـ  م   بُ رَ قـ  أَ  هُ ر  ن ضَ مَ و لَ عُ د  شرح اختالف العلماء يف الوقف على قوله تعاىل :" يَ  .57
  8.، ملكي7م"هلُُ و  قَـ  نكَ زُ حَي   الَ شرح معىن الوقف على قوله تعاىل :" وَ  .51
 9.ف التام ، ملكي بن أيب طالبالوق .51

  11.، ملكي10 "ىَن س  احلُ  ال   إ  نَ د  رَ أَ  ن  منع الوقف على " إ   .11
 12 .اهلداية يف الوقف على "كالّ" ، ملكي .11

 

 
 

  1.(111ت: )عمر و عثمان بن سعيد الداين  يف أقسام الوقف الصحيح، لإلمام أيبفائدة  .12

                                                                                                                                                                                        

مطبوعات جممع اللغة  -حتقيق: عبد املعني امللوحي-هـ(115كتاب األزهّية يف علم احلروف، لعلي بن حممد النحوي اهلروي) ت  - 1
 . 11ص: -1113هـ/1113 -العربية بدمشق

 . 11ص: -1ط  –مطابع املكتب املصري احلديث  -د.سعود بن عبد هللا الفنيسان -آاثر احلنابلة يف علوم القرآن - 2
 . 1171ص:  2-/و كشف الظنون ج311ص -3ج -/ و إنباه الرواة171ص: -11ج، -معجم األدابء - 3
 . 211ص  -1ج-ات القرآن معجم مصنف - 4
 . 13سورة احلج اآلية: - 5
 .317، ص:3ج-إنباه الرواة  - 6
 .71سورة يس اآلية: - 7
 .317ص: -3ج-إنباه الرواة  - 8
 . 2121ص: -2ج-كشف الظنون  - 9

 .  117سورة التوبة اآلية:  - 10
 .317ص: -3ج-إنباه الرواة - 11
 . 211ص:  -1ج -/ و كشف الظنون171ص: -1ج -معجم األدابء - 12



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 2 .الوقف على كال وبلى ، للداين .13

  3.وقف الكايف واحلسن ، للداينالوقف التام و ال .11
 4بتداء، للداين يف الوقف واال ىاملكتف .15

   5.بتداء، للداينهتداء يف الوقف واالاال .11
  6.هـ(151جامع الوقوف، لعبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازي العجلي، ) ت:  .17
  7.هـ( 115دررالوقوف، أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة اهلذيل ) ت:  .11
 8 .هـ( 115ملبادئ يف الوقوف، أليب منصور بن إبراهيم العراقي ) ت: املقاطع وا .11

 9 .(111بتداء، لعبد هللا بن يوسف اجلرجاين ) ت: الوقف واال .71

 

 

ءات ااملرشد يف معىن الوقف التام واحلسن والكايف والصاحل واجلائز واملفهوم، وبيان هتذيب القر  .71
 1 .هـ( 111ت: بعد )   اينوختفيفها وعللها، حلسن بن علي بن سعيد العمّ 

                                                                                                                                                                                        

 . 251ص:  -1ج-معجم مصنفات القرآن - 1
 .171ص: –املكتفى للداين  - 2
 .251ص:  -1ج -معجم مصنفات القرآن - 3
 . 1112ص:  -2ج -كشف الظنون  - 4
 . 11املكتفى ص:   - 5
 . 327ص :   -1ج -غاية النهاية البن اجلزري - 6
من جملة الشريعة و  -حتقيق: د.عمار أمني الددو -علي بن جبارة اهلذيل كتاب الوقف و االبتداء، أليب القاسم يوسف بن  - 7

جامعة  -جملس النشر العلمي -م 2111أبريل  /هـ1121 -العدد الربع و الثالثون ربيع الثاين -السنة الثانية و العشرون -القانون
 . 321 :ص -اإلمارات العربية املتحدة

مكتبة الرشيد -حتقيق:حممدبن عبدهللا بن حممد العيدي -ه(511يفور السجاوندي)ت:حممد بن طعلل الوقوف، أبو عبد هللا  - 8
 . 113ص:-1ج-2ط -م2111ه/1127-الرايص اململكة العربية السعودية

 –لطباعة املصحف الشريف امللك فهد  جممع –مساعد بن سليمان بن نصر الطيار –ن و أثرها يف التفسري آوقوف القر  - 9
  . 71ص  –د.ط  -ه1131-لسعودية اململكة العربية ا



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 2.املغين يف معرفة وقوف القرآن، للعّماين .72

  3.هـ ( 511ء، أليب احلسن على بن أمحد الغزّال ) ت: داتباالالوقف و  .73
  4.هـ (531، لعمر بن عبد العزيز بن مازن احلنفي ) ت: داءتبالوقف واال .71
الطحان املعروف أبيب  بتداء، لعبد العزيز بن علي بن حممد بننظام اآلداء يف الوقف واال .75

 5.هـ ( 511اإلصبغ ) ت: 

 6 .(511الغزنوي ) ت: ي ندجاو سبتداء، حملمد بن طيفور القف واالاإليضاح يف الو  .71

  7.جاونديقصيدة يف الوقوفات اللوازم، للس .77
             اين ذالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلماهلادي يف معرفة املقاطع واملبادئ، أليب الع .71

  8.(111) ت: 
  بتداء، لسراج الّدين أو طاهر حممد بن حممد بن عبد الرشيد اخلضريالوقف واال .71
 9.(121وحن   ) ت:  

 .10هـ(121سكندري ) ت: بتداء، لعيسى بن عبد العزيز االهتداء يف الوقف واالاال .11
                                                                                                                                                                                        

 .  1111ص  - 2ج -كشف الظنون   - 1
 . 213ص  -1ج -غاية النهاية البن اجلزري - 2
اململكة  -لعزيزاجامعة امللك عبد  -يف بن فرح ايسنيو  -الوقف و اإلبتداء -موسوعة بيلوغرافيا علوم القرآن القسم األول - 3

 . 15 :ص -1121 –ة يالعربية السعود
 . 1171 :ص -2ج -كشف الظنون - 4
 .11 :ص -بتحقيق: علي حسني البواب، مكتبة املعارف ابلرايض - 5
 ، ورد هذاالكتاب بعدة عناوين منها:" وقوف القرآن الكرمي 1171 :ص -2ج -كشف الظنون   - 6

 .بتداء" و" كتاب سجاوندي" و احكامها" و " كتاب الوقوف"و الوقف واال
 . 213 :ص -1ج-معجم مصنفات القرآن  - 7
 . 213 :ص -1ج -نفس املصدر - 8
قام بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه، الدكتور سليمان الصقري، لقسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن  - 9
 .سعود

 . 111 :ص -1ج -هدية العارفني - 10



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  1.(113ت: )  بتداء، لعلم الدين علي بن حممد السخاوي يف الوقف واال هتداءاالعلم    .11
  2.(111بتداء: أليب احلسن علي بن أمحد بن احلسن احلرايل ) ت: واال الوقف .12
  3.(111كتاب الوقوف،  ألمحد بن يوسف الكواشي ) ت:  .13
  4.(111ت )  ءات والوقوف واألحزاب، للكواشياروضة الناظر وجنة املناظر يف القر  .11
    الزواوي املالكي من الوقوفات، لعبد السالم بن علي بن عمر  معرفة ما خيفى التنبيهات على .15
  5.(111ت: )
معني الدين عبد هللا بن مجال  بتداء، أليب حممدقتداء، يف معرفة الوقف واالقتضاء أو االاال .11

  6.(113ين، املعروف ابلنكزاوي) ت: الد
، لتقي كتاب فيه: ما أتى يف القرآن ) كال وبلي( الذي جيوز أن يقف عليهما والذي ال جيوز  .17

  7.(111ي ) ت: ران اجلرائدالدين يعقوب بن بد
  8.(721) ت:  سن القميأو قاف القرآن، للحسن بن حممد بن احل .11
  9.(732) ت:    براهيم اجلعبيإبتداء، إلبراهيم بن عمر بن هتداء يف الوقف واالوصف اال .11
بن بتداء، أليب عبد هللا حممد بن حممد بن علي ابن مهام املعروف ابهتداء يف الوقف واالعلم اال. 11

  10.هـ(715اإلمام ) ت: 

                                                           

 . 11ص : –وقوف القرآن وأثرها يف التفسري  -  1
 .11 :ص -1ج-الشامل للثرات... خمطوطات التجويدالفهرس  - 2
 . 11 :ص -1ج -هدية العارفني - 3
 . 115 :ص -1ج-الفهرس الشامل للثرات... خمطوطات التجويد - 4 

 . 111 :ص-2ج -معجم املؤلفني - 5
 . 211،  217 :ص – 1ج  -معجم مصنفات  القرآن - 6
  .111، ص 1جالفهرس الشامل للثرات ... خمطوطات التجويد،  - 7
  . 115 :ص – 15ط  -م2112 -بريوت –دار العلم للماليني  –خري الدين الزركلي  -األعالم قاموس تراجم   8
 . 2113ص :  - 2ج  -كشف الظنون  - 9

 . 251ص:  -1ج -و معجم مصنفات القرآن /1111ص  -2ج-كشف الظنون  - 10



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

ندي السمرقآايته، حملمد بن حممود بن حممد وعدد  ته وأجزائه وتقسيماتهكتاب وقف القرآن وما آ.11
  1.هـ( 711) ت: حنو 

عثمان حسني بن عثمان من علماء القرن يب جاوندي ( ، ألاختصار كتاب الوقف ) كتاب الس.12
  2.الثامن
 هتداء يف الوقف ه(، و صف اال732: تعليق على كتاب اجلعبي ) ت.13
 3.ه(133بتداء، حملمد بن حممد بن علي، املعروف اببن اجلزري ) ت: و اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .1قصيدة يف معرفة الوقوف الالزمة ، البن اجلزري. 11
 2.بتداء، البن اجلزريهتداء يف الوقف و االاال.15

 3 .اجلزري رسالة يف الوقف على اهلمز حلمزة و هشام ، البن.11

                                                           

 .211ص  -1ج -معجم مصنفات القرآن - 1
  .113ص  -1ج-للثرات... خمطوطات التجويد الفهرس الشامل - 2
 . 71 :ص -اينللدبتداء يف الوقف و اال ىاملكتف - 3



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

  4.ه( 153 وقف، إلبراهيم بن موسى الكركي) تالطّرف يف معرفة ال حلظ.17
 .  5.ستئناف ، للكركياالاإلسعاف يف معرفة القطع و .11
 6.هـ( 112وقف القرآن، حملمد بن حممد بن خليفة ) ت: بعد .11

ت: ) صاري الشافعي املقصد لتلخي  مايف املرشد ، لزكرايء بن حممد بن أمحد بن زكرايء األن.111
 7هـ(121

  8.هـ(131تقييد وقف القرآن، حملمد بن مجعه السمايت ) الصمايت( اهلبطي ) ت: .111
 9.(151) ت:    شرح وقف محزة و هشام أليب القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد الرعيين.112
 
 
 

 111ص  -1ج-لفهرس الشامل للثرات... خمطوطات التجويد -1

 .221ص:  -1ج -لعشرالنشر يف القراءات ا -2

 .211ص  -1ج -معجم مصنفات القرآن -3

دار  –راجعه جلنة من العلماء  -( هـ115بن على بن امحد الداووري )ت: طبقات املفسرين للحافظ مشس الدين حممد  -4
 .25ص :  – 1ج –لبنان  –بريوت –الكتب العلمية 

 . 25ص:  -1ج –نفس املصدر  -5

 .211ص :  -1ج-ويدالفهرس الشامل للثرات... خمطوطات التج -6
 .273ص:  -1ج -معجم مصنفات القرآن -7

حتقيق الشريف  –حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين –سلوة األنفاس و حمادثة األكياس مبن أقبمن العلماء و الصلحاء بفاس  -8
 . 71ص :  – 2ج –املوسوعة الكتانية لتاريخ فاس –بن علي الكتاين 

 .211ص:  -1ج -معجم مصنفات القرآن  -9

  1.هـ(111حتفة العرفان يف بيان أوقاف القرآن،  لطاش كبى زاده ) ت: .113
  2.ه(171بن ابراهيم الولتيين، مث البعقلي ) ت: كتاب وقف القرآن، حملمد .111

                                                           

  .333ص: -2ج -الفهرس الشامل للتاث...خمطوطات التجويد- 1
 . 312 :ص  -2ج -املصدر نفسه- 2



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

كان حيا سنة )رسالة يف أوقاف القرآن، حملمد بن عبد احلميد البغدادي، املعروف حبكيم زاده .115
  1(.ه 1111
 2.بتداء، ألمحد بن عبد الكرمي األمشوين الوقف واالمنار اهلدى يف.111

ف اآلايت، حّرره عتيق هللا شيخ غالم حمي الّدين بن مال شيخ حمامد عثمان عام و كتاب وق. 117
1111 .3 

  4.(هـ 1111ت: ) الدرة الغراء يف وقف القراء، أليب عيسى حممد املهدي بن أمحد الفاسي .111
ت: )  لكتاب املرشد العّماين( لعلي الكوندي األندلسي التستوري  رسالة يف الوقف ) تلخي .111

1111).5  
ت: )   ةحممد اإلدريسي املعروف مبنجر  منظومة اإلرشاد يف وقف السبعة ووصلهم، إلدريس بن.111

1137 ).6  
  7.منظومة التكميل يف وقف الثالثة ،ملنجرة.111
الفاسي  ن مسعودبتداء، لعبد هللا ابالوقف واالالندى املختصر من منار اهلدى يف بيان  وابل.112

 .1ه(.1117املغريب املالكي )ت:بعد

                                 2ه(.1215عبد الرمحن اجلزائري)ت:حنورسالة يف الوقف ،ألمحدبن عمار  -.311

 3.(1211شرح تقييد اهلبطي، أليب عبد هللا حممد بن عبد السالم الفاسي ) ت: .111

  1.( 1235، ملعني الدين بن أيب عبد هللا ) ت: واالبتداءاإلقتداء يف معرفة الوقف .115
                                                           

 . 311ص: -2ج -املصدر نفسه - 1
–بريوت  -دار الكتب العلمية -لنشر كتب السنة و اجلماعة ونضمنشورات علي بي - يشريف أبوالغال العدو  :لق عليهع  - 2
 . 1ط -م2112هـ /1122 -لبنان

 . 11 :ص – 1ج -معجم مصنفات القرآن- 3
 . 77 :ص – 2ج  -األنفاسةسلو  - 4
  .311:ص -2ج -الفهرس الشامل - 5
   . 15ص:-وقوف القرآن - 6
 . 11 :ص -املرجع نفسه - 7



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

شرح قصيدة حتتوي على الوقف الالزم، جلمال الدين حممد بن املساوي بن عبد القادر التهامي .111
  5(1211ي، ) ت: ماحلضر 
، الرومي، احلنفي اإلسطنبويل حتفة األمني يف وقف القرآن املبين، حملمد أمني بن عبد هللا بن صاحل.117
 1 .(1275) ت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 155ص :  - 2ج  –للتاث الفهرس الشامل  -1
 . 177ص :   – 2ج  –نفس املصدر  -2
 .  11ص: -وقوف القرآن -3

 . 117ص :  - 2ج  –الفهرس الشامل للتاث   -1
 . 111ص :   – 2ج  –نفس املصدر  -5

 . 112ص :   – 2ج  –نفس املصدر  -1

ن حيا كا 1.للشيخ حممد الصادق اهلندي وقاف القرآن،أ زو كنوز ألطاف البهان يف معرفة رم.111
 ه . 1211سنة 

 رسالة الوقوف على رءوس اآلي، حملمد بن أمحد بن عبد هللا املقرئ الضرير املشهور ابملتويل .111

  1(1313) ت: 
                                                           

 . 113ن ص : 2./ و الفهرس الشامل ج  211ص ، 1معجم مصنفات القرآن ،ج - 1



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

   شاهفيض علي  حلافظتعليقات حول األوقاف اخلالفية ) يف كتاب الوقف للسجاوندي(، .121
  2.(1311كان حيا سنة )

  3.( 1111)ت:  بتداء، للمقرئ الشيخ حممود خليل احلصري واال هتداء يف علم الوقفمعامل اال.121
 منحة الرؤوف املعطي ببيان ضعف وقوف اهلبطي، لعبد هللا ابن الصديق الغماري ،.122
 4 .هـ(1113)ت:

  5.رسالة يف شرح وقوف اهلبطي، لعبد الواحد املارغين التونسي.123
   6.ورة خدجية أمحد مفيتاة والقراء، للدكتحبتداء،عند النالوقف واال.121

  
 
 
 
 
 تداء والقطع والسكتتعريف الوقف واالب : ملبحث الثاينا

 تعريف الوقف:املطلب األول
 .و املنع  7هو احلبس الوقف يف اللغة : -أ

                                                                                                                                                                                        

  515، ص2الفهرس الشاملج - 1
  511، ص 2املرجع نفسه ج - 2
  هـ .1317طبع الكتاب بعناية اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر   - 3
 .11: ف القرآن ص و وق  - 4
 .11ص: -نفس املرجع- 5
 . أم القرىرسالة دكتوراه يف قسم اللغة العربية جبامعة  - 6 

 
  271، ص 1هـ ،ط1115التعريفات ، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار الكتاب  العريب، بريوت،  - 7



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

الكلمة  الدابة ووقفتُ  فقد جاء يف هتذيب اللغة لألزهري :" قال الّليث: الوقف: مصدر قولك: وقفتُ 
قفته و  فت الرجل على كلمة قلتذا وقّ إا، و ف  و قلت : وقفت وقا م  ، فإذا كان الز ز  ا، وهذا جماو  وقف  
  1.تك: حتبسها بيدكا"... ومالك تقف دابَ توقيف  

الُغزاة  س  يف سبيل هللا، أي موقوف علىيحباحلديث: ذلك  وقال ابن منظور يف لسان العرب: ويف
،... الفرس جُيع ما ُحب س بوجهٍ يركبونه يف اجلهاد، واحلبس فعيل  مبعىن مفعوٍل وكّل  ل من الوجوه حبيس 

 .2غزى عليهحبيسا يف سبيل هللا يُ 
  3"الذي كنت فيه أي أقلعتُ  عن األمر   وقفتُ (: " أَ 313قال اجلوهري )ت:

يف شيء، مث يقاس  ثواحد يدل على متكّ (:" الواو والقاف والفاء: أصل 315قال ابن فارس )ت: 
 5فا  و يت متعداي، فيقال: وقفت الدابة، وأييت الزما، فيقال : وقفت وقوالوقف مصدر وقف، أي 4عليه"

واملنع احلبس، فيقال : وقفت الدار وقفا: أي حبستها يف سبيل هللا،  وأييت الوقف أيضا مبعىن الكفّ 
: املكان الذي تقف فيه حيث كان، وأييت الوقف أيضا ووقفت الرجل عن الشيء: منعته منه واملوقفُ 

 . 6لعته عليهم، فيقال : وقفت فالن على ذنبه أط  مبعىن اإلعال
 اجلزء الذي هو مفعوالن ، كقوله : :السريع واملنسرح مشطور   روضٍ واملوقوف من عَ 

                                                           

هـ( ، حتقيق : حممد عوض مرعب، دار إحياء التاث 371أبو منصور ) ت:  هتذيب اللغة ، حممد بن أمحد األزهري اهلروي - 1
 . 251، ص 1ج، 1م، ط2111العريب، بريوت، 

، 1الفضل مجال الّدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر ، بريوت ، ج ان العرب ، لإلمام العالّمة أىبلس -2
 . 15ص 

اد اجلوهري، حتقيق : أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت الصحاح اتج اللغة و صحاح العربية، إمساعيل بن مح - 3
 .1111، ص:1، ج:2م، ط1111هـ/1111، لبنان ،

 1171هـ/1311الفكر ،  أمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد لسالم، حممد هارون، دار احلسني أليبمعجم مقاييس اللغة ،  -4
 . 135، ص1ج
 . 251 ، ص1117، أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، مكتبة لبنان، الكبري  املصباح املنري ، يف غريب الشرح - 5

)             حتقيق: الشيخ حممد حسن آل ايسني  -احلسن بن حممد بن احلسن الّصغاين -لعباب الزاخر و اللباب الفاخرا - 6
 . 137، 131ص:  -م1111 -دار الرشيد، العراق -هـ( 577-151



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

َن يف  " وال  هتا ابألب  احاف ينَضح 
سكنت التاء فصار مفعوالت، فنقل يف التقطيع إىل ، أُ مفعوالن أصله مفعوالت   فقوله ابألبوال  
(مفعوالن، مسي ب ( و ) َقط   1.ذلك ألن حركة آخره ُوقفت فسمي موقوفا، كما مسيت ) م ن 

 و عال: ربعة مواطن يف كتاب هللا جلّ أ( يف فَ قَ وقد وردت مادة )وَ 
ُئوُلوَن"قال تعاىل : " -1  2َوق ُفوُهم  إ نـ ُهم  َمس 

 3الن ار " َعَلى ُوق ُفوا إ ذ   تـََرى   قال تعاىل : "َوَلو   -2

 4َرهبّ  م " َعَلى   ُوق ُفوا إ ذ   تـََرى   َوَلو  قال تعاىل :"  -3

 5َوَلو  تـََرى  إ ذ  الظ ال ُموَن َمو ُقوُفوَن ع نَد َرهبّ  م  "" قال تعاىل :  -1

(: " و الوقف  عبارة عن قطع الصوت 133عرفه ابن اجلزري ) ت:  صطالح:الوقف يف اال -ب
ا يلي احلرف املوقوف عليه أو مبا قبله، كما على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما مب

 6البنية اإلعراض"
 
ا هو قطع الكلمة عمّ  ا ما، أو( : " قطع الصوت آخر الكلمة زمن  ه  112: وعرّفه األمشوين) ت     
 .7بعدها" 

يقول :" أما الوقف فقال أبوحيان يف شرح التسهيل، هو قطع النطق ه ( 123)ت والقسطالين 
 .8" زمان   صوت القارئ على آخر الكلمة الوضعيةما بعدها ، وقال اجلعبي:" قطع عن آخر الكلمة ع

                                                           

 . 311 :ص -1 ج -لسان العرب البن منظور - 1
 . 21 :سورة الصافات ، اآلية   - 2
 . 27ية : آلسورة األنعام، ا  - 3
 . 31سورة األنعام ، اآلية :   - 4
 . 31سورة سبأ، اآلية :  - 5
 .211 :ص -1ج -نشر يف القراءات العشرال -6
 . 21منار اهلدى لألمشوين، ص . -7
 . 217، ص.1لطائف اإلشارات، ج -8



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 أمساء أخرى ولكنها بنفس معناها نذكر على سبيل املثال:  واالبتداءوقد أطلق العلماء على الوقف 
  تناف، املفصول واملوصولئاملقطوع واملوصول، وقف التمام، املقاطع واملبادئ، القطع واإل

كان مؤخرا عنه يف الرتبة   ، وإناالبتداء هـ( تقدمي العلماء ، الوقف على 123) ت:  1قسطالينويعلل ال
الناشئ عن الوقف ، وهو بعده، وأما  واالبتداءعن الوصل،  ول:" ألن كالمهم يف الوقف الناشئفيق

كأول السورة،   ي فسابق على الوقف احلقيقي، فال كالم فيهما، إذ ال يكونن إال كاملني،احلقيق االبتداء
 . 2واخلطبة، والقصيدة، وأواخرها"

 تعريف االبتداء.: ملطلب الثاينا
وابتدأه، ويقال: بدأ ه، دأَ ه والشروع فيه  يقال: بدأه، وأب  افتتاح الشيء وائتناف: لغة  االبتداء -أ        
 فتح والضم، والبداءة:، والبدأة: ابلابلفتح ء:واملصدر : البد   .وابتدأ به: أي: قّدمه وجعله أّولَ به، 

 3.ابحلركات الثالث

يف عرف القراء هو : الشروع يف القراءة بعد قطع أو وقف ، فإذا   االبتداء :صطالحيف اال -ب
من أوائل السور، وإذا كان من أثنائها  االبتداءالبسملة، إذا كان  مثّ  االستعاذةكان بعد القطع فيتقدمه 

 . االستعاذةأو عدم اإلتيان هبا بعد  فللقارئ التخيري يف اإلتيان ابلبسملة
وال البسملة ألن القارئ يف هذه احلال يعتب  االستعاذةبعد الوقف فال يتقدمه  االبتداءوأما إذا كان 

 4.مستمراّ يف قراءته 
  تعريف القطع .ملطلب الثالث:ا

                                                           

القاهرة ينظر :  هـ يف 123، تويف سنة أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القبسي املصري، من علماء احلديث - 1
  232، ص 2، ج 5، ط1111األعالم للزركلي، دار العلم املاليني، 

 . 111، ص  1ج لفنون القراءات  اإلشاراتلطائف  - 2
 . 212، ص1معجم مقاس اللغة ج  - 3

 . 312ص :  -2ط -، املدينة املنورةمكتبة طيبة -عبد الفتاح الّسيد عجمي املرصفي -ية القارئ إىل جتويد كالم الباريهدا -4



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

من بَعٍض فصال ، : جاء يف لسان العرب معىن قطع: القطُع: إابنة بعض أجزاء اجل ر م  القطع لغة-أ 
 َقطََعُه يـَق طَُعه َقط ع ا وقط يَعة  وُقطُع ا؛ قال الشاعر :

ت َباَن سقا هبا  ، حىت اس   .فما بَر َحت 
ُبوٍك من اللّ يف حاد ر    .ُقطُوع ا ل َمح 

يُقه   وقال ابن األثري: الُقط ُع انق طاُع النـ ف س  َوض 
 1االبتداءومقاطع القرآن، مواضيع الوقوف، ومبادئه، مواضيع 

 :  هـ( 133: قال ابن اجلزري ) ت: القطع يف اإلصطالح-ب     

، فالقارئ به كاملعرض عن القراءة املتنقل منها إىل كاالنتهاء" القطع : عبارة عن قطع القراءة رأسا ، فهو  
 ابنقضاء، أو حنو ذلك مما يؤذن شٍر، أو ركعةٍ ع، أو حالة أخرى، كالذي يقطع على حزب، أو وردٍ 

 2يستعاذ بعده للقراءة املستأنفة ".نتقال إىل حالة أخرى، وهو الذي القراءة، واال
 تعريف السكت .ابع: املطلب الر  
قال ابن منظور يف لسان العرب:" السكت والسكوت : خالف النطق ، سكت  السكت لغة:-أ 

سكت واستغضب ومكث طويال أي أعرض ومل : وأث أيب أمامة ويف حدي"صمت االصائت سكوات إذ
السكتة ابلضم: ما أسكت به صيب أو  و كت وسكوت وسكتيت، كثري السكوتا يتكلم، ورجل س

 4 ؛ قال الزجاج: معناه وملا سكن  3عن موسى الغضب"     غريه، و يف قوله تعاىل: "وملا سكت 
لوقف اعبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن  :" هو5  : قال ابن اجلزري السكت إصطالحا -ب 

ألفاظ أئمتنا يف التأدية عنه مبا يدل على طول السكت وقصره  تعادة من غري تنفس" و قد اختلف
سرية، وقال جعفر أصحاب سليم عنه عن محزة يف السكت على الساكن قبل اهلمز : سكتة ي فقال

                                                           

 . 271 ،271:ص -: حرف )ع(1ج -لسان العرب إلبن منظور -1
 . 211 :ص -1ج -ر يف لقراءات العشر البن اجلزري النش -2

 .  151سورة األعراف ص :   -1

 . 13، 12ص –: حرف 1ج -منظور البنالعرب لسان  -2
 . 211 و ص: 211ص: -1ج -النشر يف لقراءات العشر البن اجلزري  - 5



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

السواكن كثريا، وقد اتفق العلماء يف ان مّدة  الوزان عن علي بن سليم عن خالد: مل يكن يسكت على
 السكت تكون قصرية ، ومن غري تنفس.

 معىن وقف املعانقة ووقف التعسف .:املبحث الثالث 
 :وقف املعانقة ) املراقبة ، التجاذب(: املطلب األول     
امتنع الوقف  إذا وقف على إحدامها ، لكنمنهما الوقف على كلّ  كلمتان يصحّ   يةٍ آهو أن جيتمع يف "

 1على األخرى " 
وبتعريف آخر:" أن يكون الكالم له مقطعان على البدل ، كل واحد منهما إذا فرض فيه الوقف وجب 

وعرّفه اآللوسي بقوله :" أن تكون   2الوصل يف اآلخر، و إذا فرض فيه الوصل وجب الوقف يف اآلخر "
.ولعّل أول من نّبه على وقف املعانقة  3"ق، و أن تكون من الالحقابن من الستكو  نكلمة حمتملة، أ

هـ( نوعا مستقال من 1111وقد جعله الصفاقسي ) ت :  4اإلمام الرّازي يف كتابة " جامع الوقوف "
 أنواع الوقف.
ل َك ال ك َتاُب اَل َري َب يف قوله تعاىل : "  األمثلة على وقف املعانقة :٭ فالكلمتان      ، 5" ۛ  ف يه   ۛ  ذَ 

" و" " امتنع الوقف  ، "ريب  فيه" يصح الوقف على كل منها، لكن إذا وقف على كلمة "ريب 
على كلمة " فيه" بل يتعني وصلها مبا بعدها، و إذا أريد الوقف على كلمة " فيه" امتنع الوقف 

                                                           

 · 37 :ص -1ط-م2112هـ/1123 -لقاهرةمكتبة السنة ا -حممود خليل احلصري -واالبتداءإىل معرفة الوقوف  االهتداءمعامل  - 1
             لشريعةمن جملة جامعة أم القرى لعلوم ا -د.عبد العزيز بن علي احلريب -ذب ) املعانقة( يف القرآن الكرميوقف التجا - 2
 . 12 :ص – 1125رمضان  -31ع  -11ج -للغة العربية و آداهباو ا
               البغدادي  وسياآللأبو الفضل شهاب الدين السيد حممود  -القرآن العظيم و السبع املثاين  روح املعاين يف تفسري - 3

 . 33 :ص -23ج  -لبنان -بريوت -دار إحياء التاث العريب -هـ( 127) ت: 

 . 231 :ص -1ج -ابن اجلزري -العشر القراءات النشر يف  - 4
 . 12 :اآلية سورة البقرة  - 5



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

" بل يتعني و صلها بكلمة " فيه"  فالقارئ جيب عليه أن يقف إال على  1على كلمة " ريب 
 ا .مواحدة منه

: ومها "َعَلي ه م"  انففي هذه اآلية كلمت 2"  ۛ  أَر بَع نَي َسَنة   ۛ  فَإ نـ َها حُمَر َمة  َعَلي ه م   " تعاىل : قوله   .أ
متنع الوقف على "سنة" و"َسَنة " ويصح الوقف على كل منهما، لكن إذا وقف على "َعَلي ه م" ا

  3" َعَلي ه م"      لىمبا بعدها ، و إذا أريد الوقف على "سنة" امتنع ع بل جيب وصلها
:" قد جييزون الوقف على حرف، وجييز آخرون الوقف  4قال العالمة ابن اجلزري يف كتابة " النشر"

على آخر، ويكون بني الوقفني مراقبة على التضاد ،  فإذا وقف على أحدمها امتنع الوقف على 
" جييزه على والذي فيه" ،  اآلخر، كما أجاز الوقف على قوله " ال ريب " فإنه ال جيوزه على "

فيه" ال جييزه على" ال ريب"، وكالوقف على " مثال" يراقب  الوقف على " ما" من قوله تعاىل :" 
ومسي بوقف املعانقة، ملعانقة كل من الكلمتني الكلمة األخرى، واجتماعهما معا  5مثال ما بعوضة "

قب املوضوع الذي اجتمع فيه اءته ر ي بوقف املراقبة؛ ألن القارئ حال قرامسيف موضع واحد، و 
ولإلشارة فإن رمز وقف املعانقة يف مصاحف يرمز إليها  6هااتن الكلمتان ليقف على إحدامها 
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 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وقف التعسف.طلب الثاين :ملا

مما ء يتأوله بعض أهل األهوا اجلزري يف النشر بقوله :" ليس أن وقف التعسف : وقد ذكر هذا ابن
و الوقف        املعىن األمت حتري ي يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي بنبغي أن ال يتعمد الوقف عليه بل ينبغ

 . 1األوجه " 

على أهنا مجلة من مبتدأ و  2" هم ال يؤمنون "  االبتداءفمن ذلك الوقف على قوله :" أم مل تنذر " و 
 خب . 

                                                                                                                                                                                        

 
 



 االبتداءو التعاريف في علم الوقف و    ليفالتآالفصل األّول:  
 

 

 . 3" حبق "  االبتداءأن أقول ماليس يل " مت  ومنه على قوله تعاىل :"سبحانك مايكون يل

أي عينا مسماة  أن الوقف على تسمى 1ومن ذلك قول بعضهم يف " عينا فيها تسمى سلسبيال " 
سلسبيال هكذا مجلة أمرية أي سل طريقا موصلة إليها ، وهذا مع ما فيه من التعريف  االبتداءمعروفة و 

 . 5دة يبطله إمجاع املصاحف على أنه كلمة واح
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

 وفوائده :األدلة على تعلم الوقف واالبتداء املبحث األول

 .االبتداءاألدلة على تعلم الوقف و :  ولاأللطل  امل

"يب طالب يف قوله تعاىل :" عن علي بن أ -1 ويد قال : " الرتتيل جت 1أَْو زِْد َعَلْيِه َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًلا
 2 متام معرفة القرآن معرفة الوقف و االبتداء فيه . قال ابن األنباري من احلروف و معرفة الوقوف"

سلمة، أهنا سئلت عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت :   أممليكة عن  أيبعن ابن  -2
  ِحيمِ الره  الرهْْحَنِ احْلَْمُد َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي   ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ ية: " ع قراءته آية آقط  كان يُ 
ينِ  يَ ْومِ  َماِلكِ   .3" الدِ 

القرآن اتم أو كاف  ومعىن هذا الوقف على رؤوس من اآلي،و أكثر أواخر اآلي يف" :قال النحاس   
 .4ما أشبهها " و أكثر ذلك يف السور القصار اآلي حنو الواقعة و الشعراء أو

ََن ليؤتى اإلميان قبل القرآن رََِن وإن  َأَحدةا ِمْن َدهْ عن عبد هللا بن عمر يقول :" َلَقْد ِعْشَنا بُ ْرهَ  -3
رها، و ما ينبغي لم حًلهلا، وحرامها، وآمرها، وزاجهللا عليه وسلم فيتع ل الس ورة على حممد صلىزِ نْ وت َ 

أحدهم القرآن  آن، مث لقد رأيت اليوم رجاال يؤتىأن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القر 
ه و ال ما ينبغي أن يقف عنده ه و ال زاجرُ ه إىل خامتته ما يدري ما آمرُ تفاحت قبل اإلميان فيقرأ ما بني
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

قال النحاس: فهذا احلديث يدل على أهنم كانوا يتعلمون األوقاف كما . 1قل"الده  نثر هُ منه فينثرُ 
 .2يتعلمون القرآن

رسول هللا صلى ه (: "ففي قول ابن عمر: دليل على أن تعليم ذلك توقيف من 444و قال الداين ) ت 
 . 3هللا عليه وسلم، وأنه إمجاع من الصحابة رضوان هللا عليهم "

وكًلم ابن عمر قد يقتضي مفهوما آخر غري هذا الذي ذكره النحاس والداين، فهو يعين ابلوقف هنا،  
 .الوقف عند حدود هللا قبل تعلم القرآن 

يف هذا اخلرب داللته على علم الوقف وإذا صح أن  هذا التخريج هو مراد ابن عمر، فإنه ال يكون 
 .4واالبتداء

 عليه وسلم بيه أن جربيل عليه السًلم، أتى النيب صلى هللان عبد الرْحن بن أيب بكرة عن أع -4
حرف شاف كاف   هافقال:" إقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، حىت بلغ سبعة أحرف، كل

قال أبو عمرو: فهذا  .5رْحة "عذاب ب آيةأو عذاب  ية آب رْحةَ  ما مل خيتم آيةَ و تعال  م  : هلُ  كقولك
تعليم التمام من رسول هللا عليه والسًلم عن جربيل عليه السًلم، إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن 

كان بعدها ذكر اجلنة والثواب،   إذايقطع على اآلية اليت فيها ذكر النار والعقاب، ويفصل مما بعدها 
كان بعدها   الثواب،  ويفصل مما بعدها أيضا إذايقطع على اآلية اليت فيها ذكر اجلنة و وكذلك يلزم أن 

                                                           

 2ط  -ه 9/9401ه ط 9409-ابكستان  –إدارة القرآن و العلوم اإلسًلمية – التهانويظفر أْحد العثماين  -إعًلء السنن  - 1
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ملكتفى يف الوقف و ا-44و 46، ص 90، ج9م، ط2008ه /9421شر ، القاهرة ابراهيم بن حممد، الفاروق احلديثة للطباعة و الن
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

ذكر النار والعقاب وذلك حنو قوله تعاىل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" هنا الوقف، وال جيوز 
 ..آليةاويقطع على ذلك وختتم به  أن يوصل ذلك بقوله تعاىل :" والذين ءامنوا وعملوا الص احلات"

وهذا الكًلم يؤيده حديث أيب بن كعب قال : قال النيب صلى هللا عليه و سلم :"اي أيب إين أقرئت 
ن فقيل يل : على حرف أو حرفني ؟ فقال امللك الذي معي : قل : على حرفني ، قلت على القرآ

قلت : على  حرفني ، فقيل يل : على حرفني أو ثًلثة ؟ فقال امللك الذي معي : قل : على ثًلثة ،
عزيزا ثًلثة ، حىت بلغ سبعة أحرف ، مث قال : ليس منها إال شاف كاف ، إن قلت : مسيعا عليما 

 . 1حكيما ، مامل ختتم أية عذاب برْحة ، أو أية رْحة بعذاب " 

اجلنة و  آايتالرْحة ، وبني  آايتالعذاب و  آايتففي هذا احلديث دليل على أن ال خيلط القارئ بني 
 نار ، حىت ال يتوهم السامع ويدرك املعىن . ال آايت

  معاين القرآن . فالوقف يبني  

 :  فوائد معرفة علم الوقف :املطلب الثاين

ر:" كتابه " الكامل يف القراءات العش  يف يلذو القارئ ، فقد قال اإلمام اهلل القراءة م  الوقف جيُ  -9
للمستمع ، وفخر للعامل ، وبه يعرف الفرق  الوقف حلية التًلوة ، وزينة القارئ وبًلغ التايل ، وفهم

و           ني ، و احلكمني املتغايرين " وبني الناسخيني املتنافضياملختلفني و النقبني املعنيني 
املنسوخ ، و اجململ و املفسر ، و احملكم و املتشابه ، ومييز بني احلًلل و احلرام ، وبني ما يقتضي 
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

ضح لنا معاين القرآن ، قال أبو حامت :" من مل يعرف الوقف مل الوقف يو  1.و العذاب "  ةالرْح
 2 .يعلم القرآن "

وقف تستخرج منه األدلة الشرعية ، فقد قال النكزاوي: " ابب الوقف عظيم القدر جليل ال  -2
ألحد معرفة معاين القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال مبعرفة الفواصل "  تأتىاخلطر ألنه ال ي

 ة الوقف .معرف أي :

للقارئ واستئناف للقراءة ، يقول ابن اجلزري يف كتابه " النشر يف القراءات العشر  س  فَ الوقف ن َ   -9
" : " ملا مل يكن للقارئ أن يقرأ لسورة أو القصة يف نفس واحد و مل جيز التنفس بني كلمتني حالة 

و                لتنفسالوصل بل ذلك كالتنفس يف أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف ل
        وتعني ارتضاء ابتداء بعده ، وحيتم أال يكون ذلك مما حييل املعىن و ال خيل  االسرتاحة
 3 .ابلفهم "

 صلى هللا عليه يث اخلطيب الذي خطب بني يدي النيبابملعىن ، ففي حد ل  لوقف اخلاطئ خيُ ا  -4
يعصهما " فقد هما . مث وقف عل " قائًل : من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعص –و سلم 

 4 ." بئس اخلطيب أنت " –غوى . هنا قال له النيب صلى هللا عليه و سلم 

 أوىل  فكان    لق مبا بعده ،ففي احلديث دليل على كراهة الوقف على القبيح من اللفظ املتع    
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

 1.غوى "  هما  فقديعص  إما أن يقف على كلمة " رشد " أو يصل الكًلم " ومن  للخطيب،

 وَ     اْ وْ قَ ات    ينَ الذِ    َب قْ عُ  كَ لْ  املعىن ، فإذا قال " تِ قال السخاوي معقبا :" ألن القارئ إذا وصل غري      
 2" ينَ رِ افِ  الكَ َب قْ عُ 

 3.ة عقب الكافرين "  اجلن  املعىن و صري   رَ ي   غَ  

وجه اإلعجاز ، ذلك الصفاقسي": ... و ال يظهر مع  لإلعجاز القرآين، قال ني الوقف تبييف -1
 4 .د ،و هذا فساد عظيم..."مبا يفهم من ذلك غري املعىن املرا بل

إليك            ابلوقف يتحقق الفهم و اإلدراك للقرآن الكرمي، كما قال تعاىل: " كتاب انزلناه  -6
 5 .مبارك ليدبروا آايته وليتذكر أولوا األلباب"

ءات ، النحو،والصرف، والفقه، و علوم القرآن، و الوقف مرتبط بعلوم شىت : كالتفسري ، القر -4
 اللسانيات، ...اخل. 
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 الفصل الثاني : المسائل التي تتعلق بعلم الوقف و اإلبتداء  
 

 :م الوقف يومذاهبهم يف تقس االبتداءأقوال العلماء يف الوقف و :  املبحث الثاين

 .االبتداءأقوال العلماء يف الوقف و  ول :األطلب امل     

 1.حامت : " من مل يعرف الوقف مل يعرف القرآن " أبوقال  

            القرآنفة معاين ألحد معر  يل اخلطى ألنه ال يتأتىالنكزاوي: " ابب الوقف عظيم القدر جلقال 
 2 .الستنباط األدلة الشرعية منه إال مبعرفة الفواصل"و 

، فيه إذ ال يتأتى ألحد معرفة معاين القرآن االبتداء: من متام معرفة القرآن معرفة الوقف و يقال األنبار 
 3 .الفواصل فهذا أدل دليل على وجوب تعل مه و تعليمه"مبعرفة  إال

قال اإلمام اهلذيل : " الوقف حلية التًلوة، وزينة القارئ ، وبًلغ التايل، وفهم املستمع، وفخر العامل، 
 4.وبه يعرف الفرق بني املعنيني املختلفني، والنقيضني املتنافيني، واحلكمني واملتغايرين"

 وهو هاباستحبيعرف مواضع الوقف املؤكد  أنداء " و ينبغي أيضا ملعلم األبكر املرعشي:  أبويقول 
 .5م عليه" ه املتعل  ب  لين ًلزم فيما قس مه السجاونديلالوقف ا

 

                                                           

 . 241ص:  -9ج-الطائف اإلشارات  - 1

 . 229ص:  -9ج -اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي - 2
 . 99ص:  – 9ج-منار اهلدى لألمشوين - 3
 . 999ص :  –اهلذيل  –الكامل يف القراءات   - 4
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ه (:" ففي معرفة الوقف و االبتداء الذي دو نه العلماء تتبني  معاين القرآن 649و قال السخاوي ) ت: 
ائده، و به يتهيأ الغوص على درره و فرائده فإن كان هذا بدعة العظيم، و تعريف مقاصده، و إظهار فو 

 .1فنعمت البدعة هذه "

ويرتتب على ذلك فوائد   جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن، ه ( :" وهو فن  414وقال الزركشي ) ت:
 .2عن الوقوع يف املشكًلت" االحرتازكثرية، واستنباطات غزيرة، وبه تتبني معاين اآلايت، ويؤمن 

به من السلف الصاحل   االعتناءيقول ابن اجلزري يف كتابه " النشر" : وصح بل تواتر عندَن تعلمه و 
كأيب جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل املدينة الذي هو من أعيان التابعني، وصاحبه اإلمام َنفع بن أيب 

ريهم من األئمة"، يب الن جود، وغء، و يعقوب احلضرمي، و عاصم بن أنعيم، و أيب عمر بن العًل
تب، ومن مث  اشرتط كثري من أئمة اخللف كهورة يف اليف ذلك معروف، و نصوصهم عليه مش وكًلمهم

 .3" واالبتداءن ال جييز أحدا إال بعد معرفته الوقف اجمليز أ على

 : م الوقفيمذاه  العلماء يف تقس الثاين : مللطل  ا

 4.ف اتم، ووقف حسن، ووقف قبيحابن األنباري: ذكر الوقف على ثًلثة أوجه : وق -1

 

 

                                                           

مكتبة  –ه ( حتقيق :د . علي حسني البواب 649علم الذين السخاوي على بن حممد )ت:  –اإلقراء  وكمال مجال القراء - 1
 . 119ص:  -9ج : 9ط –م  9184ه/9408 –مكة املكرمة  –الثراث 

ي ، املرعشل ( حتقيق د. يوسف عبد الرْحن441،414لإلمام بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي ) - الربهان يف علوم القرآن - 2
 . 291ص:  -9ج -د. ط  –بريوت لبنان  –مجال ْحري الذهيب ، و الشيخ ابراهيم عبد هللا الكردي دار املعرفة و الشيخ 

 . 221ص:  -9ج -النشر يف القراءات العشر  - 3

 .( 9/941)  -اإليضاح  - 4
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قبيح  1، صاحل مفهومكاف جائزالداين: فقد ذكر أن الوقف على أربعة اقسام : اتم خمتار،   -2
 2.مرتوك

و           ز له، السجاوندي: ذكر الوقف على مخس مراتب: الزم، و مطلق، و جائز ، وجمو   -3
 3.ص لضرورةمرخ  

،ولكنه عدل عن هذا التقسيم يف 4ختار تقسيم الداينابن اجلزري : ذكر يف كتابه التمهيد أنه ا -4
 5.كتابه النشر

اختار تقسيم الداين ابن اجلزري أهنا أربعة أقسام : اتم، كاف حسن، قبيح ، مث  فاقسي :صال -5
 قال:" لكن التحقيق: أن كل قسم منها ينقسم إىل قسمني: اتم و أمت، وكاف و أكفى،

 6 .أعلم "وحسن و أحسن، و قبيح أو أقبح، و هللا 

األنصاري قال : " مت الوقف على مراتب: أعًلها التام، مث احلسن،  مث الكايف، مث الصاحل، قم  -6
 .7املفهوم، مث اجلائز، مث البيان، مث القبيح، فأقسامه مثانية " 
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و قال بعضهم : الوقف يف  1بعض العلماء : الوقف على قسمني: اتم و قبيح ال غري  قال -7
       َنقص، و شبيه به، و حسن،وشبيه به، و قبيح،ة اضرب: اتم ، وشبيه به، و مثاني التنزيل على
         و جعًل بعضهم مثانية أقسام : كامًل و اتما و كافيا،و صاحلا و مفهوما، وجائز،  2و شبيه به"

 .3و َنقصا، ومتجاذاب

طراري،واختياري، و اض   عبد الفتاح السيد املرصفي : ذكر أن أقسام الوقف ثًلثة، اختباري،  -8
 .4قسم اإلختياري إىل أربعة أقسام : ات نوكاف،وحسن ، و قبيح مث 
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  ورموز الوقف االبتداءأقسام و أنواع الوقف وأنواع :ملبحث الثالث ا

 : ورموزهأقسام الوقف   ول :األلطل  امل      

 :د جعل الوقف مخسة مراتب م السجاوندي و الرموز الذي اليت اعتمدها فقينذكر يف هذا الفصل تقس

، و الذي برتكه حيصل يف املعىن شناعة، و الوقف الًلزم هو  ) م(الوقف الًلزم و رمزه  املرتبة األوىل:
ِلكَ تعاىل :"  ذلك قوله  ". مالنهارِ  َأْصَحابُ  أَن هُهمْ  َكَفُروا َعَلى الهِذينَ  َربِ كَ  ةَكِلمَ  َحقهتْ  وََكذََٰ

فينبغي  2صفة ألصحاب النار فيكون املعىن بعيدا  1اْلَعْرَش" حَيِْمُلونَ  الهِذينَ :" قوله تعاىل يكون وصل فلو
 عن مواضعه، وذلك يف القرآن ا يف معرفة هذا الوقف، وال يغفلوجيتهدو و حلفاظ القرآن أن يهتموا ، 
 . 3ل تسعة و تسعونمخسة ومخسون موضعا، وقي

مبا يعد الوقف عليه لعدم  االبتداءوهو الذي حيسن  () طاملطلق و يرمز له  الوقف املرتبة الثانية :
 ابتدأ 5ألنه مت ذكر األوصاف ، و" إايك نعبد "  4كقوله تعاىل :" مالك يوم الدين "  االتصالأسباب 

 .7(9190و عدده عشرة و مخسمائة و ثًلثة آالف موضع ) 6تضرع

 

                                                           

 . 04اآلية ص : -سورة غافر  - 1
ص  -نقًل عن كتاب الوقف و االبتداء عند النحاة و القراء، خدجية مفيت  - 2، 9خمطوط وقوف القرآن للسجاوندي ورقة  - 2
:926 . 
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فيه، مثل قوله دليل الوصل  الوقف و و هوالذي حصل دليل ) ج(الوقف اجلائز و رمزه  املرتبة الثالثة:
"، ألن قوله ج أَِذلهةا  َأْهِلَها أَِعزهةَ  َوَجَعُلوا أَْفَسُدوَها قَ ْريَةا  َدَخُلوا ِإَذا اْلُمُلوكَ  قَاَلْت ِإنه  تعاىل خربا عن بلقيس :"

ِلَك يَ ْفَعُلوَن"تعاىل :"  يكون قول هللا ميكن أن يكون قول بلقيس، فينبغي الوصل، و ميكن أن  1وََكذََٰ
 ( 9148، وعدده مثانية و سبعون و مخسمائة و ألف ) 2تعاىل توفيقا لبلقيس، فينبغي الوقف

 .3موضع 

: و هو الذي للوقف فيه وجه و للوصول فيه وجه ايضا،  ) ز(الوقف اجملوز ، و يرمز له  عة :الراب املرتبة
" ألن قوله تعاىل :"  زِغَشاَوة   أَْبَصارِِهمْ  أما وجه الوصل فأظهر و أقوى ، مثل قوله تعاىل: " َوَعَلىَٰ 

عذاب  الدنيا و غشاوة يف أبصارهم" أي و على  أَْبَصارِِهمْ  َوَعَلىَٰ   "عطف على 4"ز َعِظيم   َعَذاب   َوهَلُمْ 
  5. يف اآلخرة

نْ َيا احْلََياةَ  اْشتَ َرُوا و مساه النيسابوري اجملو ز لوجه ، مثل قوله تعاىل :" أُولََِٰئَك الهِذينَ   " ألن ز اِبآْلِخَرةِ  الدُّ
ُهُم"  خُيَفهفُ  الفاء يف قوله تعاىل : " َفًَل  ،والتعقيب يتضمن معىن اجلواب و اجلزاء ، و ذلك يوجب 6َعن ْ

 7.يرى للفصل ) الوقف ( وجها  االستئنافالوصل إال أن نظم للفعل على 
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يتعلق احدامها ابآلخر، كقوله  كًلمني  و هو الذي يكون بني ) ص(الوقف املرخص  املرتبة اخلامسة :
عطف على جعل ،   1َوأَنْ َزَل" "" ألن قوله تعاىل  ص بَِناءا  َوالسهَماءَ  ِفرَاشاا اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  تعاىل: " الهِذي

انقطع النفس عليهن أو توهم انقطاع  و كًلمها صلة الذي ،و أما إذا كان كل واحد يفيد املعىن اتما لو
 .3و عدده ثًلثة و مثانون موضعا 2 كلمة ال وجه للوقف فيها، فالوقف ها هنا يكون رخصةبعده يف

 : حسب تقسيم اإلمام السجاوندي : رموز الوقف•

 . م( أو ) تالتام : يرمز له  -

 . ) ك(الكايف : يرمز له  -

 . ) ح(احلسن: يرمز له  -

 .) ص(الصاحل: يرمز له   -

 . ) م(املفهوم: يرمز له  -

 . ) م(ز له الًلزم: يرم -

 .) ج(اجلائز: يرمز له  -

  .) ال(املمنوع: يرمز له  -

 .( ...)التعانق: يرمز له  -

  .) ز(املوجز لوجه: يرمز له  -

                                                           

 . 22سورة البقرة اآلية : - 1

 . 296ص : -9ج -النشر للقراءات العشر  - 2

 . 91ص:  -ألطاف البرهان - 3
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 . ) ط(املطلق: يرمز له  -

 . () صلىالوصل أوىل : يرمز له  -

 1. ) ص، صه( له: يرمز  ) اهلبطي (املغاربة  وقف -

  الوقف: أنواع :الثاين املطلب 

 :(  االضطراريالوقف اإلجباري )  النوع األول :

جبربه على الوقوف مثل :  القراءةالوقف الذي يضطر إليه القارئ حيث يعرض له عارض اثناء  وهو
العطاس أو غلبة ضحك أو بكاء إىل غري ذلك من األعذار ، فحينئذ جيوز للقارئ الوقف  النسيان أو

، إن صح  البدء هبا و إل فبأي كلمة قبلها بصح على أي كلمة مث عند معاودة القراءة يبدأ هبذه الكلمة
 .2البدء هبا 

 الوقف االختياري :  النوع الثاين :

" ابلباء املوحدة" فهو الذي يطلب من القارئ بقصد االمتحان و متعلق هذا  االختياريأما الوقف 
و اجملرور و املربوط الوقف الرسم العثماين لبيان املقطوع و املوصول و الثابت و احملذوف من عروف املو 

يف التاءات و يلحق هبذا الوقف و قف القارئ إلعًلم غريه بكيفية الوقف على الكلمة بكونه عاملا هبا 
 .3 اختيارايالوصل اخل و هلذا مسي  حيث القطع أو من

 

                                                           

 .211، 214ص:  -وقوف القرآن و أثرها في التفسير - 1

( شرح :محمود محمد عبد 899 -419 الروضة الندية شرح متن الجزرية، لألمام أو الخير محمد بن محمد الجزري ) - 2

 . 16ص:  -9ط. -م 2009هـ/9422-املكتبة األزهرية للثرات  -علق له: السادات السيد منصور أحمد -املنعم العبد

 . 968هداية القارئ إلى تجويد كالم الباري  ص :  - 3
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 :نتظاري : الوقف اال النوع الثالث

ءات و الرواايت و الطرق و االقر  لكلمة القرآنية  ذات اخلًلف ليستوعب ما فيها مناوهو الوقف على 
ءات السبع أو العشرة ،  و ال ااألوجه، و ال يكون ذلك إال حال تلقي الطالب على الشيخ ،ومجعه القر 

حيث الرسم، أو  يشرتط يف هذا الوقف متام املعىن ، فالقارئ أن يقف على اية كلمة ليبني حكمها من
 .1 و مبا بعدء بهان تعلقها مبا قبلها أليستوعب ما فيها مهما ك

 .الوقف اإلختياري ) ابايء املثناة(  النوع الرابع :

ف من غري ضرورة تلجئه إىل ذلك ، حيث جيوز الوق ابختيارههو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية 
ه به ن أو يبتدئ مبا قبل االبتداءمبا بعده إن صلح  االبتداءاد ، كما جيوز عليه إذا مل يوهم معىن غري املر 

 .2مبا يصلح البدء به 

 أنواع الوقف اإلختياري : 

مبا بعده ، ألنه ال يتعلق بشيء مما بعده،  واالبتداءهوالذي حيسن القطع عليه  :3الوقف التام-9
وذلك عند متام القصص و انقضائهن ، و أكثر ما يكون موجودا يف الفواصل و رؤوس اآلي،  

  مُ هُ  كَ ئَ ولِ كقوله تعاىل :" أ  
ُ
 .5بقوله تعاىل :" إن  الذين  كفروا "  االبتداءو 4" ونَ حُ لِ فْ امل
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ان الذي بعده    عده ، غريبالوقف عليه أيضا و االبتداء مبا هوالذي حيسن  1 الوقف الكايف:-2     
 . دون اللفظ جهة املعىن متعلق به من

، و كذلك الوقف يف اآلية كلها  مبا بعد ذلك االبتداءو   2" مْ كُ اتُ هَ أم   مْ كُ يْ لَ عَ  تْ مَ ر  كقوله تعاىل:" حُ   
  مبا بعد ذلك إىل قوله  االبتداء" و مكُ وتِ يُ ن ب ُ وا مِ لُ كُ ن تَْ أَ  مْ كُ سِ نفُ ى أَ لَ  عَ اَل  وَ "تعاىل :  على قوله 

 .و ما أشبهه  3" ااتا تَ أشْ  وْ تعاىل:" أَ 

 به منمبا بعده لتعلقه  االبتداءهو الذي حيسن الوقف عليه ، و ال حيسن  :4 الوقف احلسن-9
 جهة اللفظ و املعىن مجيعا ،

و الوقف على ذلك و شبه 6" يمِ حِ الرَ  نِ ْحَْ و" الرَ  5"  نْيَ مِ الَ العَ  ب  رَ  َّلِلِ  دُ مْ كقوله تعاىل: " احلَ   
حيم" و" مالك يوم ْحن الر  العاملني" و " الر   حسن، ألن املراد مفهوم ،و اإلبتداء بقوله تعاىل :" رب  

ويسمى هذا  ابجملرور قبيح ألنه اتبع مبا قبله االبتداءك جمرور، و ال حيسن ، ألن ذل 7الدين" 
الضرب صاحلا إذ ال يتمكن القارئ أن يقف يف كل موضع على اتم وال كاف ،ألن نَ َفَسُه ينقطع 

 . دون ذلك 
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و"  2" مِ سْ الذي ال يعرف املراد منه، وذلك حنو الوقف على قوله تعاىل:" بِ  هو :1الوقف القبيح-4
ال ق7ملني" او" الع 6وم الدين"و " يَ 5بقوله تعاىل:" هللا"  االبتداءو شبهه، و   4"ب  و " رَ  3"كِ لِ مَ 

 .ة: ال حيسن الوقف على مضاف إال بتمام احلرف علي بن كبش

  االبتداءأنواع  املطلب الثالث :

فًل جيوز إال  و إليه ضرورةنه ليس كالوقف تدعاختيار اي ألال يكون إال  االبتداءاجلزري :"  يقول ابن
 .8ف ابملقصود مبستقل ابملعىن مو 

 .9عند ابن اجلزري كالوقف فيه : اتم و كاف و حسن و قبيح  االبتداءو 

البدء التام : هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها و بني ما قبلها تعلق لفظي ) من حيث اإلعراب( و  -9
 .10ال معنوي ) من حيث املعىن( 
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 مثال : قال تعاىل : 

اَل  تُ ْنِذْرُهمْ  أَْم ملَْ  أَأَْنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواء   َكَفُروا وقف مث البدء ب  " ِإنه الهِذينَ 1أُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن "وَ " 
 .2" يُ ْؤِمُنونَ 

 3.البدء بكلمة قرآنية بينها و بني ما قبلها تعلق معنوي فقط ال لفظي  هو البدء الكايف : .9

 : عاىلمثال : يف قوله ت

 " وقف اَل يُ ْؤِمُنونَ  تُ ْنِذْرُهمْ  أَْم ملَْ  أَأَْنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواء   َكَفُروا ِإنه الهِذينَ " 

 4" ۖ   ِغَشاَوة   أَْبَصارِِهمْ  َوَعَلىَٰ  ۖ   مَسِْعِهمْ  َوَعَلىَٰ  قُ ُلوهِبِمْ  َعَلىَٰ  اَّللهُ  َخَتمَ مث البدء ب "  

ن حيث املعىن، ألن الكافرين هم الذين خيتم هللا على قلوهبم و فقد تعلقت اآلية الثانية ابألوىل م
 أبصارهم فًل يفقهون شيئا و ال يدركون أببصارهم ما يدور حوهلم من املعجزات .

و ال يصح ، 5: هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبني ما قبلها تعلق لفظي و معنوي البدء احلسن .2
نْ َيا ُكْم تَ تَ َفكهُروَن" تقف ، مث البدء ب  " يف َلَعله  مثال : " ذلك إال على رؤوس اآلي   ۖ   َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 "6. 
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هو البدء بكلمة قرآنية بينها و بني ما قبلها تعلق لفظي و معنوي يف غري رءوس  البدء القبيح : .9
 .1اآلي 

،وا "  3ابن" ب " هللا" أقبح ، الوقف على " عزير االبتداءقبيح ، و   2مثال : الوقف على " ختم  هللا"
 .بتداء ب  " عزير و املسيح" أقبح منها االبتداء ب  " ابن" أقبح، و االقيبح ، و  4" ناب املسيح

 بيحا ، و ب  " وعدَن" أقبح منه، وقاالبتداء بلفظ اجلًللة ضرورة كان   5للوقوف على " ما وعدَن هللا "
    .6ب " ما"  أقبح منها 
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 الوقف ابلسكون : :املطلب األول 

 تعريف السكون :

 .1حركته "  تجاء يف لسان العرب :"السكون : ضد احلركة سكن الشيء يسكن سكوان إذا ذهبلغــة : –أ 

 2وسكنه غريه تسكينا ." ، :استرر وببت قال اجلوهري :" سكن الشيء سكوانً 

 ل يف الوقف .وهو عبارة عن تفريغ احلرف من احلركات الثالث وهو األص

و يف   واملبين،وكثري من الرراء و يكون يف املعرب النحاة  و الوقف ابلسكون لغة أكثر العرب و اختيار مجاعة
،و املنون إال ما كان منه 3املخفف و املشدد و املهموز وغريه . وسواء أسكن ما قبل احلرف املوقوف عليه أم حترك 

 . 6ى " مً هم ع  ـعلي و  ه  مطلرا حنو " و   رسم املرصو أو يف اال 5ا "ريً ب   ك  حوابً "حنو   4يف االسم املنصوب 
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    ورمبا عملواْ  1السكون حنو : هدا خالْد و فرْج و عالمته : خاء فوق احلرف املسْكن أرادواْ به اإلابنة عن أنه خفف
وإمنا تدور عليه احلركات الثالث إذا كان ساكنا وهذا الضرب  ، دائرة صغرية أرادوا هبا  احلركات تدور على هذا احلرف

   2أي السكون هو األصل يف الوقف ، وليس فيه تعرض للداللة على احلركة

                                                                                                                         

  : قال الشاطيب

 3ال ز  ع  تـ   ف  رْ ح   يك  ر  حْ الت   ن  ع   ف  قْ الو   ن  ..... م   ه  اق  ر  ت  اشْ  و  ه  و   ف  قْ الو   ل  صْ أ   ان  ك  سْ اإل   و     

 وقال ابن بري :

 .ف  ــــــرْ احل   ل  كْ ش  ل   ة  ار  ش  إ   ون  .... د   ف  قْ الو   ل  أصْ  و  فه   كون  ابلس   فْ ق     

 .4ـــام  ـــــْش  و اإل   م  وْ لر  ا اب  نً ي   بـ  م  ... . ام  إلم  ل   ــــت  فْ قـ  و   أْ ش  ن ت  إ  و    
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و احلركة           بتداء يف حتصيلها وألن الوقف ضد اال غوسلب احلركة أبل االسرتاحةويف الغالب يطلب يف وقفه 
قف لو اإن يف اإلابنة أن  اخلزاعي وحكى  1 ،بتداء ابحلركة اختص الوقف ابلسكونفكما اختص اال ،ضد السكون

 على حرف  وقيل له : أال ترى أن العرب إدا أرادت الوقف "زاعي :أيب عمرو خبالف عنه .قال اخل   ابلسكون قول  
 2 ".الوقف )على الساكن ( ؟ فرال : أان أختار الوقف ابلسكون ءمتحرك أحلروا به ها

ت اهلمزة بعده سكتة تأ ومل يكن حرف مد و ةوأن محزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان أخر كلم
أم  مْ ه  تـ  رْ ذ  نْ أ   ء   مْ ه  يْ ل  و" ع  5" ك  ت  أ    لْ و " ه   4"ن  ام  ء   :" منْ  وذلك حنو قوله تعاىل   ،3لطيفة من غري قطع بياان للهمزة 

 9."  ح  ل  د أفْـ و " ق   8م " ه  ين  ىل شياط  ا إ  وْ ل  .و " خ  7م "اد  ء   ابينْ  أ  ب  و " نـ    6  "
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ْنه  ر ْوم  احلركة يف الوقف على املرفوع و : لغة  تعريف الروم الوقف ابلروم : ايناملطلب الث روم : ر ام الشيء  يـ ر وم ه  ر ْوًما وم ر اًما :طل ب ه  ،وم 
رجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال  1اجملرور  ،قال سيبويه:أما الذين رامو احلركة فإنه دعاهم إىل ذكر احلرص على أن ٌي 

قال اجلوهري :روم احلركة الذي ذكره سيبويه حركته خمتلسة  2وأن ي علمواْ أن حاهلا عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال. ،
وعرفه 3لضرب من التخفيف،وهي أكثر من االهتمام ألهنا تسمع ،وهي بزنة احلركة وان كانت خمتلسة مثل مهزة بني  بني.  خمتفاة  

.وقال السريايف هو " صويت ضعيف ابلضم يف املرفوع ،و ابلفتح   4صوت فال تشبع ما ترومه "الفارسي فرال :" هو أن تضعف ال
 5 يف املفتوح و ابلكسر يف املكسور ،يتبع ذلك الصوت احلرف الذي يرف عليه فيعلم أنه حمرك بتلك احلركة يف الوصل .

قدر العلماء تضعيف معظم صوهتا وقال بعضهم : هو تضعيف الصوت ابحلركة حىت يذهب بذلك احلركة ،و  الروم يف االصطالح
هو اإلتيان ببعضها ابلثلث أي أن احملذوف  من احلركة أكثر من الثابث يف حالة الروم و من مث ضعف صوهتا لرصر زمنها 
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الذي  يفهم من التضعيف يف هدا التعريف هو إخفاء صوت احلركة ابملردار 1 فيسمعها الرريب املصغي ولو كان أعمى دون البعيد.
 . يرول ابن بري : 2اتفق عليه الرراء و هو الثلث ، وقدره األهوازي بثلثي احلركة ، وال يضبطه إال املشافهة

 من غري أن يذهب رأسا صـوتك . .ة ...ــفالروم إضعافك صوت احلرك
 .... معا ويف املضمون و املكسور . ورر يكون يف املـرفوع و اجملـ

 . 3.... و الفتح للخفة و اخلفـاء راء ــوال يـرى يف النصـب للر
الروم يكون يف املرفوع و املكسور و املفتوح إال أن هناك خالف بني الرراء و النحاة ، فالروم عند الرراء يكون  يف الرفع و الضم 

 و و اخلفض و الكسر، وال يكون يف الفتح .
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 ر  يف ب ْ "    6" ض  رْ األ   يف   " و  5" هللا  ن  " م  4" ني  ع  ت  سْ " ت  3ياء "ل  وْ " أ  2" و  د  ع   مْ ك  ل   مْ ه  " و  3" م  ل  عْ "يـ  مثاهلا يف اإلعراب : 
 .35" ات  ن  م  م ؤْ  ات  م  ل  سْ " م  1" يم  ح  الر   نْ مْح  " الر  1" إ  ب  نـ   ل  ك  " ل  5"يجل   

 ء  ال  ؤ  " ه  35" نْي  نـ  سْ ى احل  د  حْ " إ   34" ن  يْ والد  لاب  "و  33ء "ا  مس   اي  "32" ث  يْ ح   نْ " وم  33" د  عْ ن بـ  م   و   ل  بْ قـ   نْ " م  مثاهلا يف البناء :
"36 . 

 

 ـــــــــــــ

 31سورة غافر اآلية رقم :  -3

 55سورة الكهف اآلية رقم : -2
 32سورة األحراف اآلية رقم : -3
 4سورة الفاحتة اآلية رقم : -4
 34سورة الرعد اآلية رقم : -5
 3سورة األنعام اآلية رقم : -6
 45ور اآلية رقم :سورة الن -5
 65سورة األنعام اآلية رقم : -1
 2اآلية رقم :الفاحتة سورة  -1

 5اآلية رقم : التحرميسورة  -35
 3اآلية رقم : الرومسورة  -33
 355,  341اآلية رقم : البررةسورة  -32
 44اآلية رقم : هودسورة  -33
 36اآلية رقم :النساء سورة  -34
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ض يبعتة اليت يراها الرراء لعدم الروم يف الفتح وذلك خلفة الفتحة فإذا خرج بعضها خرج سائرها ،ألهنا ال تربل الوالعل
 تبينت فيه الفتحة إلبدال التنوين فيه ألفا ملمن الثرل ،وألن املنصوب املنون ملا  فيهما ملاالضمة و الكسرة كما تربله 

  1يرم الباقي ألن ذلك على الترريب من لفظة . 

و الفرق بني الوقف على احلركة و الوقف بروم احلركة ، أنك إذا وقفت على احلركة تولدت من الفتحة ألف ، و من 
  2الضمة واوا ، ومن الكسرة ايء ، وإذا وقفت ابلروم مل يتولد منه شيء .

اإلشام فهم أبو عمرو و الكوفيون فرد وقفوا على ذلك ابإلشارة إىل  أما الرراء الذين عرف عنهم الوقف ابلروم و
  3 .احلركة وسواء كانت إعرااب أو بناء و اإلشارة تكون روما وإشاما ، و الباقون مل أيت عنهم يف ذلك شيء

 

 

 

                                                           

 665براهيم املردسي الدمشري املعروف أبيب شامة ) ت : لراسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إأبو ا –إبراز املعاين من حرز األماين  - 1
 . 261ص : –د .ط  –كتب العلمية دار ال –حتريق : إبراهيم  عطوة عوض  –ه( 

حتريق : د .حمي الدين  -ه( 435-355أبو حممد مكي بن أيب طالب الرسي ) –كتاب الكشف عن وجوه الرراءات السبع وعللها وحججها   - 2
 . 322، ص :  3ج  – 3ط :  –م  à/ 1 /4 3454بريوت  –مؤسسة الرسالة  –رمضان 

 .  51ص:   –كتاب التفسري يف الرراءات السبع    - 3
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  إلشام:الوقف اب طلب الثالثامل

 تعريف اإلشام : 

لكسرة بيث ال احلروف إشاما :" أذاقها الضمة أو : أشم ايف تج العروس يف مادة " ش م م " لغــة :  -أ
ة أو الكسرة ، وهو أقل من روم احلركة ، ألنه ال ه الضم  تسمع " و يف الصحاح :" وإشام احلرف أن تشم  

اإلشام : روم احلرف الساكن  هبا ( حركة لضعفها . ويف احملكم : فة ، ) وال يعتد  يسمع ، وإمنا يتبني بركة الش  
 .1ركة خفية ال يعتد هبا ، )وال تكسر وزان ( ب

 يرول ابن بري يف اإلشام :

 ال يراه.  فاه   ....        بعد السكون و الضرير  الش   إطباق   اإلشام   صفة  و  

 2و املرفوع .  سموع  ....       يكون يف املضموممن غري صوت عنده م

بعد النطق ابحلرف األخري ساكنا إشارة إىل  اإلشام عبارة عن ضم الشفتني من غري صوتاصطالحا : -ب
الضم وال بد من إبراء فرجة " أي انفتاح " بني الشفتني إلخراج النفس و ضم الشفتني لإلشام يكون 

وهذا ما  3عرب مسكون احلرف األخري من غري تراخ فإن وقع الرتاخي فهو إسكان حمض ال إشام معه. 
  تعاىل بروله : رمحه هللا –أشار إليه اإلمام الشاطيب 

 .4واإلشام إطباق الشفاه بعيدما  ..... يسكن ال صوت هناك فيصحال 

                                                           

حرره :  –ه(  3255حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ، أبو الفيض امللرب مبرتضى الزبيدي ) ت :  –تج العروس من جواهر الراموس  - 1
   455ص  – 32ج  – 3ط : –م  2555/ هـ 3423 –الكويت  –مؤسسة الكويت للتردم العلمي  –عبد الكرمي العزابوي 

 3435 –لبنان  –بريوت  –دار الفكر  –للعالمة  الشيخ سيدي ابراهيم املارغيين  –الع على الدرر اللوامع يف أصل مرر اإلمام انفع النجوم الطو  - 2
 . 325ص  –د .ط  –م  3115ه/

 .  532هداية الرارئ إىل التجويد كالم الباري ص :  - 3

 . 35ص  –منت الشاطبية   - 4
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    البصري.فاإلشام يرى ابلعني و ال يسمع ابألذن وهلذا ال أيخذه األعمى بل أيخذه 

هو لك أن اإلشام عند النحويني ليس بصوت ... و إمنا هو هتيئة العضو إلخراج الصوت الذي قال أبو علي :" وذ
 1الضم ليدل عليه ، وليس خبارج إىل اللفظ " 

خر الكلم املتحركة يف الوصل اليت ال تلحرها زايدة يف الوقف يف آجاء يف " الكتاب " لسيبويه" هذا ابب الوقف 
، يعين بذلك الوجوه األربعة اليت يوقف عليها وهي : اإلشام ، و الروم ، و السكون والتضعيف ، و الوقف 

قوا بني ما يلزمه التحريك يف الوصل وبني وا فأرادوا أن يفر   املرفوع و املضموم فرال :" أما الذين أش  عليهم يكون يف
وا فرد علموا أهنم ال يرفون أبدا إال عند حرف ساكن ، فلما مايلزمه اإلسكان على كل حال ، وأما الذين مل يشم  

 .  2يف هذا املوضع "  فرهواسكن يف الوقف جعلوه مبنزلة ما يسكن على كل حال ، ألنه 

، أال ترى أنك لو قلت  3فاإلشام يدخل يف حركتني فرط مها : حركة الرفع يف املعرابت وحركة الضم يف املبينات 
، والتردر أن  أشمت فأنت تردر على أن تضع لسانك موضع احلرف قبل تزجية الصوت مت تضم "معن"هذا 

 4 فالنصب و اجلر ال يوافران الرفع يف اإلشام .تفعل ذلك مث حترك موضع األلف و الياء ، 

 وكلمة اإلشام تطلق على أربعة اعتبارات وهي : 

 5 اإلشام اخلاص ابلوقف .  -3

                                                           

هـ/  3425 –سورية  –دمشق  –دار الغواثين للدراسات الررآنية  –د. عبد البديع النريابين  –تجاج للرراءات اجلوانب الصوتية يف كتب االح - 1
  253ص :  – 3ط :  –م  2556

 . 351ص  -الكتاب كتاب سيبويه  - 2

 . 532ص:  -هداية الرارئ إىل التجويد كالم الباري  - 3

 . 352-353ص  – 4ج  –الكتاب لسيبويه   - 4

 –كلية اللغة العربية   –جامعة أم الررى  –بث مردم لنيل درجة الدكرتاه يف اللغة  –خدجية أمحد مفيت  –وقف و االبتداء عند النحاة و الرراء ال - 5
 . 313ص : –ه  3456 – 3455 –اململكة العربية السعودية 
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خلط حرف برف ، كما هو يف الصراط ، حيث ٌيلط صوت الصاد ابلزاي ، فيمتزجان ، فينتج منها حرف  -2
يت كالزاي فهي اليت يرل مهسها قليال ، وحيدث فيها لصاد الاليس بصاد والزاي ، قال ابن جين فيها :" وأما 

  1ضرب من اجلهر ملضارعتها الزاي ". 

ة مردم خلط حركة بركة ، فهو النطق بركة تمة مركبة من حركتني ضمة وكسرة إفرازا ال شيوعا ، وجزء الضم   -3
  2ليل. وهو األقل ، ويليه جزء الكسرة وهو األكثر كما يف " قيل " و غيض "، وهو قول اخل

ا " وهي أن تضم شفتيك من غري إمساع صوت ن  م  ت  إخفاء احلركة ، فيكون بني اإلسكان كما يف الرراءة " ال    -4
بعد إسكان النون األوىل و إدغامها يف الثانية إدغاما تما ، وقبل استكمال التشديد أي متام النطق ابلنون الثانية 

رك ألن النون األوىل أصلها الضم وقد سكنت لإلدغام و املسكن ، فاإلشام هنا كاإلشام يف الوقف على احمل
     3للوقف .

وهلذا عالمات .فلإلشام نرطة ).( ، والذي أجري جمرى اجلزم و اإلسكان اخلاء )خ( ، ولروم احلركة خط بني يدي 
  4( ، و للتضعيف الشني )ش(. -احلرف )

 األمثلة على الوقف ابإلشام :

 6" هم ظمأ  ب  يص" ال ي      5"  مد  " هللا الص  

 2"  ومن بعد   قبل   " من        1"  " نستعني  
                                                           

 –م  2555ه/ 3423-لبنان  –بريوت  –ر الكتب العلمية دا –ه (  312أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ) ت :  –سر صناعة اإلعراب  - 1
 . 65ص – 3ج  – 3ط : 

دار  –حتريق : ابراهيم األبياري  –ه (  315أبو عبد هللا ، الكاتب البلخي اخلوارزمي ) ت:  –حممد بن امحد بن يوسف  –مفاتيح العلوم  - 2
  65ص : – 2ط :  –الكتاب العريب 

 .66ص:-مصر -31شارع املشهد احلسيين قم -عبد احلميد أمحد حنفي-ملتزم الطبع والنشر -علي حممد الضباع -اءةاإلضاءة يف بيان أصول الرر  -4

 . 361، ص :  - 4ج  –الكتاب لسيبويه  - 4

 . 2سورة اإلخالص اآلية رقم : - 5

 . 325سورة التوبة اآلية رقم :  - 6
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 4" ن الرحيم  " ال إله إال هو الرمح     3"  " اي جبال  

 .5" و هللا يربض ويبصط " 

ولرد اختلف الرراء يف مسألة إشام احلرف املتحرك ، حني يرع يف الفعل املعتل العني املبين للمفعول ، وذلك ستة 
 .7، وغيض  6ل وهي )قيل أفعا

 

 ( حيث وقعن.12، وسيئت 11، و سيئ 10، وجئ  9، و سيق    8وحيل 

 ئلها حيث وقعت .كسائي : وهشام إبشام الضم يف أواقرأ ال

 وقرأ بن ذكوان ابإلشام يف )حيل ،وسيق ،وسيء ، وسيئت (فرط. 

                                                                                                                                                                                                                  

 .4سورة الفاتحة اآلية رقم : - 1

. 3م :سورة الروم اآلية رق - 2  

. 35اآلية رقم : سورة سبأ - 3  

.363سورة البقرة اآلية رقم: - 4 

 . 245سورة البقرة اآلية رقم : - 5

 . 44سورة هود اآلية :  -6 

 . 54سورة سبأ اآلية :  -7 

 . 53،  53الزمر اآلية :  -8 

 . 61سورة الزمر اآلية : -9 

 . 23سورة الفجر اآلية : -10 

 . 55سورة هود اآلية :  - 11

 . 25سورة امللك اآلية :  - 12
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 1 خالص الكسرة .وقرأ انفع ابإلشام يف ) سيء ،وسيئت ( فرط .والباقون بغري إشام إب

يسريا حنو الضمة ، داللة على أن أصلها ) فعل(   ل  أن ينتحي بكسر أوائلها انتحاءه األفعاوحريرة اإلشام يف هذ
كما ينتحي أبلف ) رمى( حنو الياء ، داللة على أهنا منرلبة منها ، فهو مسموع كاإلمالة ، خبالف اإلشام يف احلرف 

هو قول " قول " مبين للمجهول استثرلت الكسرة على الواو فنرلت إىل الراف بعد  فاألصل يف " قيل " 2 املوقوف .
حذف ضمتها وقلبت الواو ايء النكسار ماقبلها ، وأشري إىل ضمة الراف تنبيها على األصل ، وهي لغة أسد وقيس 

 .3وعريل ، وهبا قرأبعض الرراء . وأكثرهم على  إخالص الكسر وهي لغة قريش وكنانة 

 ضع اليت ميتنع فيها الروم و اإلشام عند الرراء : ملواا

هاء التأنيث ، حنو :" رمحة ، ونعمة ، وهاء التأنيت هي تء التأنيت فاذا وقفت عليها يتبدل احلرف من التاء  -3
دة ، ، فاحلركة اليت يراد تبيينها ابإلشام و الروم مل تعد موجو 4إىل اهلاء،فهو بدل من احلرف الذي كان عليه اإلعراب 

  5إال أن ترف على التاء يف هاء التأنيث اتباعا خلط املصحف ، ألن احلركة كانت على التاء اليت وقفت عليها. 

إليهم ،فيهم ، عنهم ، هبم ، هم " فرد اختلف  –حركة ميم اجلمع ، أي الدالة على مجاعة حنو:" عليهم  -2
إلشارة إليها بروم وال ابإلشام لذهاهبا عند الوقف العلماء يف هده امليم ،فمنهم من ضمها على األصل فال جتوز ا

  6أصال .

                                                           

 3425-دار احلديث الراهرة  –حتريق : ابراهيم عطوة عوض  -ه ( 133لإلمام  ابن اجلزري ) ت :  –ترريب النشر يف الرراءات العشر  - 1
 . 534ص :  -م 2554هـ/

حتريق : د عبد اجمليد  –ه (  545ي ابن الباذش ) ت : أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصار  –كتاب اإلقناع يف الرراءات السبع   - 2
 . 534، ص :  3ج -3ط: –هـ  3453دمشق  –دار الفكر  –قطامش 

 . 315ص :  –خدجية مفيت  –نرال عن الوقف و اإلبتداء عند النحاة و الرراء - 3

 . 326، ص :  3ج -النشر يف الرراءات العشر البن اجلزري -  4

 . 323، ص :  3ج  –راءات وعللها الكشف عن وجوه الر - 5
 . 51ص : –التسيري يف الرراءات اليسع للداين  - 6
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قال مكى : ميم اجلمع أغفل الرراء الكالم عليها ... فالذي يروم ويشم حركة امليم على النص غري مفارق له ، 
 1لإلمجاع ، والذي ال يروم حركة امليم خارج عن النص بغري رواية .

 احلركة العارضة :  -3

 3و"عصوا الرسول"  – 2ني ، حنو :" مل يكن الذين "حركة إلتراء الساكن -أ

 

 

ألنه ليس هنا حركة فتفترر إىل داللة و العلة املوجبة للتحريك يف الوصل   5و"يومئذ "  –4"فلينظر اإلنسان" 
 مفرودة .

اكن فرتام ألهنا أصلها يشاقق فأدغم وحرك ، وسببه دوام مصاحبة الس 6أما يف قوله تعاىل :" ومن يشاق هللا " 
  املدغم وقفا ووصال .

 حركة اهلمزة املنرولة يف قراءة ورش حنو :  -ب

 4"  ي  وح  أ   لْ و " ق   -7"ق  ر  بْـ تـ  سْ ا ن  " م  

                                                           

 . 255ص :  –إبراز املعاين من حرز األماين يف الرراءات السبع  - 1
 . 3سورة البينة اآلية :  - 2
 . 42سورة النساء اآلية :  - 3
 . 5سورة الطارق اآلية : - 4
 . 365سورة آل عمران اآلية :  - 5
 . 4سورة احلشر اآلية :  - 6

 .54سورة الرمحن اآلية :  - 7

 3سورة اجلن اآلية :  – 5 

 . 322ص :  3،والنشر يف الرراءات العشر ج 323، ص : 3ج  –الكشف عن وجوه الرراءات وعللها  - 6
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 قال : مكي :" فان كانت احلركة العارضة تدل على احلرف الذي له احلركة يف األصل حنو الوقف على

وماقبلها ساكن  –ماقبلها يف قراءة محزة وهشام يعين حركة اهلمزة على  –ودفئ ( تلرى احلركة  –وملء  –)جزء   
 5قبل احلركة العارضة على اهلمزة احملذوفة فيجوز فيها الروم و اإلشام ، ألهنا تدل على ما احلركة فيه أصل.

هاء الضمري : فرد اختلف العلماء يف هاء الضمري فمنهم من جيوز الوقف عليها ابلروم و اإلشام، ومنهم من  -4
ل سبط اخلياط يف كتابه املبهج :" واتفق اجلميع على روم احلركة يف هاء ضمري املنفرد الساكن ما قبلتها مينع ذلك يرو 

 .6 حنو " منه " و " عنه" و "عصاه" و"إليه " و " " أخيه " و "اضربوه"

ول الشاطيب جيمعها ق –أما الذين منعوا الوقف على هاء الضمري إبشاريت الروم و اإلشام فرد قيدوا املنع بشروط 
 : 

 ويف اهلاء لإلضمار قوم أبومها ... ومن قبله ضم أو الكسر مثال .

 .1أو أما مها واو وايء وبعضهم ... يرى هلما يف كل حال حملال 

 فمن املانعني مكي بن أيب طالب حيث جعلوه يف مواضع منها : 

" أو يكون قبلها  إما الضم أو الكسر  إذا كان قبل هاء الضمري ضم أو كسر ، حنو :" يعلمه هللا " و " ويزحزحه
ومها الواو و الياء حنو "علروه " و " فيه " وهذا معىن قوله: أو أما مها واو ايء ،ألن ذلك معطوف على قوله أو 
الكسر ألهنم أبوا الروم و اإلشام يف هاء الضمري الذي قبله ضم أو كسر أو واو أوايء واستثناء ذلك من زايدات 

بروله أو أما مها واو وايء إىل أن الواو و الياء أصالن للضمة و الكسرة بدليل أنك إذا أشبعت الرصيد وأشار 
 . 2الضمة أو الكسرة تولد منها واو وايء 

 مت أضاف ابن اجلزري موضعني أخرين مها :

                                                           

ه(  515أمحد الرعيشي ، أبو حممد الشاطيب )ت الراسم بن فرية بن خلف بن  –حرز األماين ووجه التهاين يف الرراءات السبع –منت الشاطبية  -1
 حتريق : حممد متيم الزعيب . –
أبو الراسم ) أو أبو البراء ( علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن أحسن املعروف اببن الراصح  –سراج الرارئ املبتدئ وتذكار املررئ املنتهي  - 2

 –م 3154ه/3353مصر  –مطبعة مصطفى البايب احلليب  –راجعه : علي الضباع  –(  ه153العذري البغدادي  مث املصري الشافعي املرري ) ت :
 . 325و  326ص  – 3ط :
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   3م ".ص  ت  عْ يـ   نْ و " م   2ن "ن  ال مت ْ و " و  1"  رْ ه  نْـ ال تـ  ماكان ساكنا يف الوصل حنو : " ف    -3

 

 ما كان يف الوصل متحركا ابلفتح غري منون ، ومل تكن حركته منرولة حنو :  -2

 4" الريب " و " إن هللا " و " يؤمنون" و " أمن" و " ضرب ". 

   : الوقف ابلتضعيف املطلب الرابع

جاء يف لسان العرب : " وأضعف الشيء وضعفه وضاعفه : زاد على أصل الشيء  تعريف التضعيف لغة :
  5مثليه أو أكثر ،وهو التضعيف و اإلضعاف ، و العرب ترول : ضاعفت الشيء وضعفته مبعىن واحد.وجعله 

وقال أبو عبيدة : " ضعف الشيء ، ابلكسر :مثله " زاد الزجاج :الذي يضعفه " وضعفاه : مثاله وأضعافه : 
 6 أمثاله.

قبله ساكن حنو " العجل " ألنه ال  تشديد احلرف يف الوقف ، وال يكون يف احلرف الذي التضعيف اصطالحا :
جيتمع يف كالمهم بالبة سواكن .ونرل احلركة يكون فيما سكن ماقبل آخره فتحرك لكراهيتهم التراء الساكنني ، 

وأما  7فإن كان ذلك مما جيوز يف الوقف حنو :" منه ، وعنه،وابلصرب ،وهذا بكر " . وال يكون يف املنصوب .

                                                           

 .35سورة الضحى اآلية :  - 1
 .6سورة املدبر اآلية : - 2
 .353سورة آل عمران: - 3

 .322، ص : 3النشر يف الرراءات العشر ج  - 4

 . 254، ص :  1ج  –ور لسان العرب البن منظ - 5

م  3115ه/3451 –مطبعة حكومة الكويت  –حتريق : مصطفى حجازي  –حممد مرتضى احلسين الزبيدي  –تج العروس من جواهر الراموس  - 6
 .  41ص  – 24ج 

 . 555ص :  –اإلقناع يف الرراءات السبع  - 7
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ن الرراء إال حرفا واحدا ذكره أئتمنا عن عصمة بن عروة عن عاصم أنه كان يرف التضعيف فلم أيخذ به أحد م
  بتشديد الراء .  1على قوله عز وجل :" وكل صغري وكبري مستطر "

قال األهوازي : مايذكر من مجيع الررآن إال هذا احلرف فرط ،ويلزمه أن يرف على مجيع ما أشبه ذلك إذا حترك 
 2، إال أن الرراءة سنة ليست ابلرياس. ما قبل آخر حرف من الكلمة

 واإلبدالالوقف ابحلذف : طلب اخلامسال

 الوقف ابحلذف : -3

 الوقف بوجه احلذف جيري يف أربعة مواضع : 

 3". ون  ن  كْ م   اب  ت   ك  يف   مي  ر  ك    ان  ء  رْ ر  ل   ه  ن  " يف قوله تعاىل :" إ   ون  ن  كْ م  "و  "مي  ر  التنوين من املرفوع و اجملرور حنو " ك   -3

 " يف قوله تعاىل : ه  ب  "و  "ه  ب  صلة هاء الضمري واو كانت أو ايء حنو " ر   -2

 4ا ريً ص  ب   ه  ب   ان  ك    ه  ب  ر   ن  ى إ  ل  " بـ  

َ  نف  س  ك  مْ  ال   ي  ض  ر  ك  م م  ن ض  ل   إ  ذا اهْ ت  د  يْـ ت  م ".5  صلة ميم اجلمع عند من قرأ بصلتها حنو قوله تعاىل : " ع  ل  يْ ك  مْ  ْأ

ند من أببتها يف الوصل فرط حنو " أكرمن وأهانن " يف قوله تعاىل : " فيرول ريب أكرمن " الياءات الزوائد ع -3
فإذا احذفت هذه احلروف كلها سكن احلرف الذي قبل    6وقوله جال وعال :" فيرول ريب أهانن

  نن " .ااحملذوف ووقف عليه ابلسكون  ، " أكرمن " و " أه

                                                           

 . 53سورة الرمر اآلية :  -  1

 . 532ص:  –اإلقناع يف الرراءات السبع  - 2

 . 51، 55اقعة  اآلية : سورة الو  - 3

 . 35اآلية :  االنشراقسورة  -4

 . 355سورة املائدة اآلية : - 5

  .36،  35سورة الفجر اآلية :  - 6
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 : ويكون يف موضعني : الوقف ابإلبدال -2

 يشمل بالبة أنواع : : ملوضع األولا 

ا " ا رحيمً وقوله : "غفورً   1" يالً ك  و   لل  ى اب  ف  ك  و   ى هللا  ل  ع   لْ ك  و  التنوين يف االسم املنصوب ، حنو : قوله تعاىل :"وتـ   -3
فيبدل   5"  اانً و  خْ إ   ه  ت  م  عْ ن  ب   ف أ ْصب ْحت مْ وقوله تعاىل :"   4ا " ا للمترني إمامً ن  لْ ع  جْ اوقوله :" و    3وقوله : هبذا مثال "  2

 ع  م  سْ ي   ا ال  مب    ق  ع  نْ ي يـ  الذ   ل  ث  م  ك    واْ ر  ف  ك    ين  الذ   ل  مث  وحنو قوله تعاىل :" و  6 يف الوقف متد مدا طبيعيا حركتني . ألفالتنوين 
 7 ." اءً د  ن   و   اءً ع  د   ال  إ  

وقوله "   8ى"مً ع   مْ ه  يْ ل  ع   و  ه  أم منصواب حنو قوله :"و   و التنوين يف االسم املرصور مطلرا سواء أكان مرفوعا أم جمرورا -2
  1.ى "ف  ص  م   ل  س  ع   نْ م   ار  ه  نْـ أ  و  

 35". اة  ي  احل   ف  عْ ألذقناك ض   ا" إذً   لفظ " إذا " حنو قوله تعاىل : -3

 : و املوعظة   حلكمة  اب ك  رب   إىل سبيل   ع  تء التأنيث املتصلة ابالسم املفرد كما يف قوله تعاىل: " ادْ املوضع الثاين 
 2فتبدل هذه التاء هاء لدى الوقف. 3".احلسنة   

 
                                                           

 .3سورة األحراب اآلية : - 1

 .321سورة النساء اآلية :  - 2

 .26سورة البررة اآلية :  - 3

 . 4àسورة الفرقان اآلية : - 4

 .à4سورة احلجر اآلية : - 5

 . 141ص :  –غرداية  –مطبعة الواحات  –حممد بن الشرويين  –التوضيح لرواية ورش عن انفع يف  جتويدها و أدائها  - 6

 . 11سورة حمم د األية  -       ààسورة فصلت األية :  -/   .        141سورة البررة اآلية :  - 7

 .          41اإلسراء اآلية:  سورة -11
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 ــــــــــــــــ

 .  111سورة النحل اآلية :  -1

 . /11ص :  –هداية الراري  – 1

 

  الوقف ابلنرب والتنغيم: املبحث الثاين

  : الوقف ابلنرب املطلب األول

 تعريف النرب :

 اهلمز . : "النرب ابلكالم جاء يف لسان العربلغــــة : -أ
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.ويف احلديث : قال رجل للنيب صلي هللا  هو النرب : مصدر نرب احلرف ينربه نربا مهز  ،وكل شيء رفع شيئا فرد نربه 
هللا ،فرال : ال تنرب ابمسي أي ال هتمز ". و النرب عند العرب ارتفاع الصوت . ورجل نبار :  ئعليه و سلم : " اي نب

 1 .فصيح الكالم

نشاط يف مجيع أعضاء النطق يف وقت واحد . فعند النطق  النرب"يرول د . ابراهيم أنيس :الحا : طاص –ب        
النشاط ، إذ تنشط عضالت الرئتني نشاطا كبريا ، كما مبرطع منبور ، نلحظ أن مجيع أعضاء النطق تنشط غاية 

ا بتسرب أقل مردار من اهلواء ، فتعظم لذلك حني و يررتابن أحدمها من األخر ليسمتيتروى حركات الوترين الصو 
 2السمع ".               ،و يرتتب عليه أن يصبح الصوت عاليا واضحا يف الذبذابتسعة 

األصوات و املراطع يف الكالم ببرية عرف د . متام حسان : النرب أبنه :" وضوح نسيب لصوت أو مرطع ،إذا قورن و 
املراطع تتفاوت فيما بينها يف النطق قوة وضعفا ، فالصوت أو املرطع املنبور ينطق  أن "د . كمال بشرورأى  3".

                                                                           ومثال ذلك كلمةببذل طاقة أكثر نسبيا ، و يتطلب من أعضاء النطق جمهودا أشد ، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 311ص :  - 5ج  –بن منظور لسان العرب ال - 1

 .  15ص :  -مكتبة هنضة مصر و مطبعتها مبصر –د. إبراهيم أنيس  –األصوات اللغوية  - 2

 .365د.ط ، ص :  –م  3115 –مكتبة األجنلو املصرية  –د متام حسان  -مناهج البحث يف اللغة - 3



 بعض الجوانب الصوتية في الوقف  :  الثالث  الفصل  

-76- 

 

 

 

 

 

لعربية ال يكون على املرطع األخري إال يف حالة الوقف وحني يكون املرطع األخري من النوع الرابع أو فالنرب يف الكلمة ا
 ، أي عبارة عن : 3اخلامس

 صوت ساكن + صوت لني طويل + صوت ساكن .

 أو 

 صوت ساكن + صوت لني قصري + صوتن ساكنان 

يف قوله تعاىل   "  املسترر  " أو على  2" ك نستعني  إاي   ك نعبد ويف قوله تعاىل : " إاي    " نستعني  ففي الوقف على " 
َ  املستر ذ  ئ  م  وْ يـ   ك  ب  ر   :"إىل    جند النرب على املرطعني "عني " و " قر " . 3"ر 
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 ــــــــــــــ

 .355، 11 ص: -اللغويةاألصوات -3

 .5سورة الفاحتة اآلية: -2

 .32ورة الريامة اآلية:س-3

 الررءان الكرمي :مواضع النرب يف تالوة 
مسترر " و يستثىن من الوقف على احلرف املشدد  –وبث  –وقف على احلرف املشدد حنو :" احلي ال-3

   :موضعان مها

 " ولكن   – جان   – الوقف على النون و امليم املشددتني حنو : " اليم   -أ

 "  وتب   – الوقف على احلرف املرلرل املشدد " احلق   -ب

 يتم "حي   –ارة سي  -  شرقيا   – امنيقو   –ة املشددتني حنو " الرو  عند نطق الوا و الياء -2

 ني ".الضال   –ة احلاق   –ة حرف مد إىل احلرف األول من املشدد حنو : " داب   نترال من عند اال-3

وء " الس   –شيء  -وجايء -وءس   –ماء عند الوقف على كلمة أخرها مهزة مسبوقة برف مد أولني حنو:"الس  -4
. 

وقاال احلمد  –سروط ألف التثنية للتخلص من التراء الساكنني إذا التبس ابملفرد : حنو :"واستبرا الباب عند -5
 1اقا الشجرة " . ذفلما  –لل 
 

                                                           

 . 315و  351ص –أطلس التجويد  -1
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 تعريف التنغيم : - 2

لرراءة و غريها ، وهو حسن جاء يف لسان العرب :" النغمة :جرس الكلمة وحسن الصوت يف الغــة : -أ
                                            .  3النغمة،واجلمع نغم"

صطالح هو موسيري ية التنغيم بروله :" التنغيم يف االيعرف كمال بشر يف كتابه األصوات اللغو  اصطالحا :-ب
الكالم ،فالكالم عند إلرائه تكسوه ألوان موسيرية ال ختتلف عن " املوسيرى " إال يف درجة التواؤم و التوافق بني 

الداخلية اليت تصنع كالم متناغم الوحدات و اجلنبات وتظهر موسيرى الكالم يف صورة ارتفاعات  النغمات
 2واخنفاضات أو تنويعات صوتية أو ما نسميها نغمات الكالم "

إن لألصوات يف اللغة العربية دالالت إما يف املعين أو اإلحياء ، ومن مت أدرك العرب ذلك السر الكامن يف اللغة .
والروايف يف أشعارهم،ويف تلك البيئة نزل الررآن الكرمي،الذي جاء  إىل السجع يف خطبهم،وإىل األوزان ،فعمدوا

إلعجازهم المن حيث املفردات واأللفاظ فرط بل حىت من حيث املوسيرى اللغوية اليت تؤدي إىل 
 ماهو ني موسيرى الشعر،واالنسجام،ومجالية األلفاظ وروعة الرتتيب،واملدات والسكنات،فجمع الررآن الكرمي ب

يف كل سورة منه وآية،ويف  -حيث اإليراع العميق،حيث يرول صبحي صاحل:"إن هذا الررآن بشعر،وموسيرى النثر
ميتاز أبسلوب إيراعي غين ابملوسيرى -منه وفررة،ويف كل مشهدمنه وقصة،ويف كل مطلع منه وختام كل مرطع

الباب أن نفاضل فيه بني سورة وأخرى او نوازن بني مرطع  مملوء نغما،حىت ليكون من اخلطإ الشديد يف هذا
 3""   ومرطع...إال أنه متنوع تنوع موسيرى الوجود يف أنغامه وأحلانه".

 ــــــــــــــ

 . 515ص :  – 32ج  –لسان العرب  -3

 533ص:  –كمال بشر   –األصوات اللغوية   -2

  – 24ط  –م  2555يناير  -كانون الثاين  –بريوت  –ني دار العلم للمالي –صبحي الصاحل  –مباحث يف علوم الررآن   -3



 بعض الجوانب الصوتية في الوقف  :  الثالث  الفصل  

-76- 

 .334ص :

،وذلك من خالل ألبناءهم فطبروها على أشعارهم  فالعرب كانت عندهم احلاسة املوسيرية يتعلموهنا ويعلموهنا  
رمحه هللا تعاىل :"هل للعروض أصل عند العرب ؟قال نعم  –العروض ، فرد سئل اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

رت ابملدينة حاجا ،فرأيت شيخا يعلم غالمه ،يرول له :قل : )نعم ال. نعم ال ال . نعم ال . نعم الال . نعم ال ،مر 
 ..نعم ال ال .نعم ال .نعم الال (

" لروهلم فيه : نعم قال يمغالتنعن سلفهم يسمونه "  يتواربونه فرلت له : ما هذا الذي تروله للصيب ؟ فرال : علم
 .1حلج . فأحكمتها "  اخلليل فرجعت بعد

ي صاحب التفسري املسمى )مدارك التنزيل وحرائق التأويل سفواستخدم املرعشلي كلمة )النغمة ( نرال عن الن 
:بعضهم سكت على 2(وذلك حيث قال :" صاحب املدارك يف قوله تعاىل :" قال هللا على مانرول وكيل " 

ن الرول و املرول. وذا املعىن : قال يعروب ،غري أن السكت )قال(ألن املعىن :قال يعروب ،غري أن السكت يفصل م
  3 ا ابلصوت ، فيرصر بروة النغمة اسم هللا تعاىل ،انتهى .م.وذا ال جيوز ،فاألوىل أن يفرق بينهيفصل بني الرول 

لم أنه ليس مة ،فيعغيرول املرعشلي :"قوله )فيرصر (معناه : مينع اسم هللا تعاىل عن أن يكون فاعال لرال بروة الن
 .4بفاعل لرال " 

 

 

                                                           

 –التنغيم يف الررآن الكرمي  :نرال عن 33ص : -2ط : –م  3111الدار اجلماهريية  –أمحد حممد الشيخ  –و الرافية  دراسات يف علم العروض - 1
 . 2العراق ، ص  –جامعة بغداد  –مركز إحياء الرتات العلمي العريب  –د. سناء محيد البيايت 

66ية :اآلسورة يوسف  - 2  

حتريق : يوسف علي بديوي  -(هـ535.  :أبو بركات عبد هللا بن امحد بن حممود النسفي )ت –أويل ( ري النسفي )مدارك التنزيل وحرائق التتفس -3
   .323 :ص -2ج  – 3ط  – 3111ه /  3431 –بريوت  –دار الكالم الطيب –

ه  3421-عمان  -ار عمارد –ه( حتريق :د.سامل قدوري احلمد  3355)ت . هحممد بن أيب بكر املرعشلي امللرب بساجرلي زاد –املرل جهد   -4
 .215 :ص 2ط : –م  2551/ 
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 نية :آايت الرر تطبيرات على التنغيم يف بعض اآل

 1قلتم إىل األرض "هللا ااث   يف سبيل   رواْ انف   لكم   إذا قيل   مالكم   امنو  آ  أيها الذين  قال هللا تعاىل :" اي  

    2 .ااثقلتم ، أي تباطأمت عن اجلهاد

نا ط"فكأن يف هذه الكلمة رل به الرافعون يف جهد ، فيسرط من أيديهم يف يتصور اخليال ذلك اجلسم املتثاقل ،يرفع
 . "على األقل من األبرال

اثقلتم (يف عدد احلروف ،خلف جرسها و لضاع األبر املنشود اوهي متساوية للفظة الررآنية )" اقلتم ولو أنك قلت :"تث
  3 .هاو لتوارت الصورة املطلوبة اليت رمسها هذا اللفظ و استرل برمس

  4 .قال هللا تعاىل :" وجاءت سكرة املوت ابحلق ذلك ما كنت منه حتيد "

بينما ترع الرهبة يف صدرك و أنت تسمع ال هثا مكرواب صوت )الدال( املنذرة املتوعدة مسبوقة ابلياء املشبعة املديدة 
( أو )تبتعد ( إذا ما جاءت بدال نا الشعور بتلك الرهبة مع لفظة أخرى مثل )تنحرف كيف لفظة " حتيد " و ال يتمل

 فيرع عليها التنغيم . 5من لفظة " حتيد " 

 6 .كارهون " ويف أية أخرى ، قوله تعاىل :" أنلزمكموها وأنتم هلا -

وها " تصور جو اإلكراه إبدماج كل هذه الضمائر وشد بعضها إىل بعض مما يسبب م  ك  م  ز  لْ حنس أن لفظة " نـ   -
إليه وهم منه  ونائر دجمت إبكراه كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون ويشودبرال وصعوبة يف النطق فالضم
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رسها عما ال تعين جب اقها إذ عربت يس لى يف ضريلة هي اللفظة الفثانفرون ، وبذلك تكون هذه اللفظة ال
 1 .عنها أخرى

 2 .قاىل تعاىل " فكبكبوا فيها هم و الغاوون " -

اجملرمني وكيف يكبون على وجوههم ، ويرمون على بعضهم لئك تصور لفظة " كبكبوا" جبرسها ونغمها أو 
الكبكبة ( وهو جرس يسمعنا ) مهملني ، فنتخيل يف هذه اللفظة جرسا حيدث صوت احلركة اليت يتم هبا فعل 

:" إن الكبكبة : تكرير الكب ، جعل ية ال انتظام ، وقال الزخمشري يف هذه اآلبصوت دفعهم وسروطهم 
فظ ( دليال على التكرير يف املعىن ،وكأنه إذا ألرى يف جهنم ) ينكب( كبة مرة بعد مرة أخرى التكرير ) يف الل

 3 .حىت يسترر يف قعرها "

  الوقف و التنغيم :

إن موضوع الوقف يف الررآن الكرمي من املواضع الذي أخد الرسط الوافر يف الدراسات الررآنية ، فاعتنوا به العلماء 
، وتيت أمهية الوقف يف تدية املعىن ، وقد  ما فعل األنباري ، و النحاس ، و الداين وغريهم كثريوأولوه أمهية ابلغة ك

س ف  السورة و الرصة يف نـ   ئربط ابن اجلزري يف كتابه ) النشر ( بني الوقف و املعين ، حيث يرول :" ملا مل ميكن الرار 
ذلك مما ٌيل ابملعىن وال ٌيل ابلفهم إذ بذلك حيصل   تم أن يكونحتسرتاحة ، و واحد وجب اختيار وقف للتنفس و اال

   4اإلعجاز

                                                           

 :ص – م2555 –العراق  –ت العلمي العريب مركز إحياء الرتا –جامعة بغداد  –سناء محيد البيايت  -دراسة صوتية –التنغيم يف الرران الكرمي  - 1
32. 

    . 14ية : سورة الشعراء اآل   - 2

-بريوت  –دار الكتاب العريب  -(ه531 :هللا ) ت رأبوقاسم حممود بن عمرو بن أمحد ، الزخمشري جا –الكشاف عن حرائق غوامض التنزيل   3
 . 322 :ص – 3ج -3ط :  -هـ3455

 . 255ص :  - 3النشر  ج  - 4



 بعض الجوانب الصوتية في الوقف  :  الثالث  الفصل  

-76- 

وحيصل الرصد، ولذلك حض األئمة على تعلمه ومعرفته ..." كما رأى ابن اجلزري أن الوقف ظاهرة أدائية تتعلق 
باط الوقف إن إدراك العلماء الرت 1.ابلرراءة وترتبط ابملعىن ، وأن اإلخالل به يؤدي إىل حتريف املعىن عن مواضعه

دث عن أنواع الوقف حتابملعىن يندرج ضمن العالقة بني التنغيم و اجلملة ، فرد أبرز هذه العالقة ابن اجلزري حني 
بروله :" إن الوقف ينرسم إىل اختياري و اضطراري ألنه إما أن يتم أوال ، فإن مت كان اختياراي ، وإن مل يتم كان 

:" وليس كل ما يتعسفه بعض املعربني أو يتكفله بعض الرراء 3جلزري قائال ويضيف ابن ا 2الوقف عليه اضطراراي ".
أو يتأوله أهل األهواء مما يرتضي وقفا أو ابتداءا ينبغي أن يعتمد الوقف عليه ، بل ينبغي حتري املعىن األمت و الوقف 

على معىن النداء ،وحنو )مت  4ان( ) وارمحنا انت ( واإلبتداء )موالان فانصر          األوجه ، وبذلك حنو الوقف على 
مت  6.، وحنو ) وإذ قال لرمان البنه وهو يعضه ايبين ال تشرك (  5جاءوك حيلفون( مث اإلبتداء ) ابلل إن أردان( 

على معىن الرسم " ، و الوقف على :" وما تشاءون إال أن تشاء " مت يبتدئ :" هللا رب  بتداء )ابلل إن الشرك (اال
 .8فيصرب "يشاء " بغري فاعل  7العاملني " 

                                                           

  .235 :ص - 3ج  -املصدر نفسه  - 1

 . 226 :ص - 3ج  -املصدر نفسه - 2

 .233ص : – 3ج  –النشر يف الرراءات العشر  -  3

 . 216:  اآليةسورة البررة  - 4

 .62: اآليةسورة النساء  - 5

 .33 اآلية:سورة لرمان  - 6

  21:  اآليةسورة التكوير  - 7

  35ص :– 3ج -علل الوقف للسجاوندي  - 8



 الخاتمــــــــــة : 

 

-87-  

 ة : ـــــــــــمـــــالخات

رجو هللا وكرمه ، وتوفيقه حتى أتممت هذا العمل المتواضع ، الذي أ  ه  من   على الحمد هلل

سديدا، فقد عشت فترة هذا البحث في أنوار القرآن الكريم،الذي  ه أن يكون نافعائمن ورا

ل في بساتينه  ني بالقوة وأمد   ة وأنا أتجو   باألنوار.المكل لة  الهم 

فقد  –دراسة صوتية  –فكان موضوع بحثي " الوقف و االبتداء في القرآن الكريم " 

 ن فيها ما تناوله القدامى بي  ط ة أ  فيه خ   ت  عب  تتظيم ، حيث هذا البحر الع أغوار   ت  مر  غ  

  .فيهو المحدثون وما اختلفوا 

 بينت الفرق بين الوقف فتحدث عن الوقف و االبتداء من خالل التعاريف التي قدمتها و

 م  ثوهي وقف المعانقة ووقف التعسف ، السكت و القطع ، تم عمدت إلى مسألة أخرى  و

 ماهي أنواع الوقف وأنواع االبتداء .م ذكرت اختالف العلماء في تقسيمهم للوقف ، ت

قت تم تطر   وإبدال   وحذف   وتضعيف   وإشمام   م  و  ور   وب الوقف من سكون  ر  وذكرت ض  

 بر و التنغيم .الوقف بالن  إلى 

 مجملة فيما يلي :  نستخلصهاع ل أهم النتائج التي ول

 علم الوقف و االبتداء بدأ االهتمام به مند فترة مبكرة . -1

 يصدر عن ن ف س والسكت بغير نفس والقطع اإلعراض عن القراءة كليا.الوقف  -2

 . يؤدي الوقف و االبتداء إلى الجمالية الصوتية في قراءة القرآن -3

 .يساعد الوقف واالبتداء إلى معرفة المعاني في القرآن الكريم  -4

ناتج عن سعة هذا الذي يجري بين العلماء في تقسيم الوقف و أنواعه الختالف ا -5

 .العلم

رتباهه بالعلوم األخرى ، واتصاله بالمعنى اتصاال التعد د فوائد الوقف و االبتداء  -6

 عميقا .

  .ة ، وأهل األهواءق بين أهل السن  قائدي فهو يفر  الوقف له أثر ع -7

 الهدف من الوقف ليس راحة القارئ فحسب، وإنما إظهار إعجاز القرآن . -8

 ئهورة عند العلماء حتى يمهد للقارالغاية من هذا البحث إبراز أقسام الوقف المش -9

 هريق الفهم .

 .اس جهال منهم بتلك العلوم فية يقوم بها بعض الن  تعس   ناك أوقافه -11
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م واإلشمام من العلماء من يجعلهما ضمن األصوات ومنهم من ال  -11 و  الر 

 يجعلهما ضمن األصوات . 

مسائل الصوتية الحديثة التي تعطي أثرا هيبا بر و التنغيم من  الظاهرتا الن -12

 .للسامع

 وعلى اإلله توكلي وثنائــــي.   .....   ولقد ختمت بذا الختام مقالتي         

 إن كان توفيق فمن رب الورى .....   والعجز للشيطان واألهــــواء.       

 في حينها أدعوا  الذي بدعائه   .....   يمحو الخطا ويزيد في النعماء.       

 سبحانك اللهم ثم بحمــــــدك   .....  أستغفرك وأتوب من أخطائـــي.      

 

قت فمن هللا وحده ، وإن أخطأت وقص رت ونسيت فمن نفسي ف  دت وو  فإن أصبت وسد  

 ومن الشيطان ،ورحم هللا عبدا أهدى إلي  زال تي وهفواتي، وهللا من وراء القصد  

 وهو يهدي إلى سواء الصراه.
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 ات : ــــــرس الموضوعـــــفه

 

 

 الصفحة  املوضوع الرقم 

     االهداء 10

  الشكر و التقدير  10

 أ   املقدمة 10
 10 بتداء نشأة علم الوقف و اال 10

 06 يف علم الوقف و االبتداء أشهر العلماء و مؤلفاهتم 10

 21 تعريف الوقف )لغة و اصطالحا( 10

 23 تعريف االبتداء )لغة و اصطالحا( 10

 24 تعريف القطع )لغة و اصطالحا( 10

 24 كت )لغة و اصطالحا(تعريف الس   10

 25 وقف املعانقة  01

 28 وقف التعسف  00

 30 األدلة على تعلم الوقف و االبتداء  00

 32 فوائد معرفة علم الوقف  00

 35 أقوال العلماء يف الوقف و االبتداء 00

 36 مذاهب العلماء يف تقسيم الوقف 00

 38 أقسام الوقف ورموزه 00

 42 أنواع الوقف  00

 00 أنواع االبتداء  00

 00 الوقف ابلسكون  00

 52 الوقف ابلر وم  01

 55 الوقف ابإلمشام 00
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 63 الوقف ابلتضعيف  00

 64  اإلبدالالوقف ابحلذف و  00

 67 الوقف ابلنرب  00

 71 الوقف ابلتنغيم  00

 77 اخلامتة  00

 79 املوضوعفهرس  00

 81 قائمة املصادر و املراجع  00

 90 امللخص  00
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