
املفهوم التا�سع

الوقف واالبتداء
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البيان

الوقف
هو قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة ناويًا استئناف القراءة

2 ـ اضطراري 
)جائز(

1 ـ اختياري 
)جائز(

4 ـ اختياري ـ أقسامه:

أ ـ تام الوقوف أحسن وأولى

3 ـ انتظاري 
)جائز(

ب ـ كاف: الوقوف أحسن

جـ ـ حسن: يجوز الوقف 
ويحسن الوصل

د ـ قبيح ال يصح الوقف

أقسامه وحكمه:

2 ـ قبيح )ال يجوز(1 ـ حسن )يجوز(

االبتداء هو الشروع في القراءة بعد قط أو وقف

أقسامه وحكمه:
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في أحكام تالوة القرآن

الدر�س الثالثون:

ْكُت: والقْطُع واالبتداُء اأواًل: الوْقُ وال�سَّ

القرآن  معاني   ُ ُتَبينِّ الُعَلماُء،  َن��هُ  َدوَّ الذي  واالبتداء  الوقف  معرفة  إن 
ُدَرِرِه  على  الَغْوُص  ُأ  َيَتَهيَّ وبه  فوائده،  َوُتْظِهُر  َمَقاِصَدُه،  ُف  َوُتَعرنِّ العظيم، 

وفوائده، وبياُن أوُجِه إعجاز القرآن الكرمي.

بَِنْعتِِه، والِفْعَل بفاِعِلِه، والفاِعَل  املنعوَت  َيِصَل  أْن  القارئ  فيجب على 
منه،  باملستثنى  واملسَتْثَنى  منه،  ِل  بال�ُمَبدَّ والَبَدل  ِدِه،  َؤكنِّ ِبُ َد  وال�ُمَؤكَّ بفعولِه، 
َزاتها،  َمينِّ َزاِت ِبُ واملعطوف باملعطوِف عليه، واملضاَف باملضاِف إليه، وال�ُمَميَّ
وال َيْفِصَل شيئًا من هذه اجُلَمِل إال في بعض أجزائها)))، وإليك تعريف كل 

ْكِت، واالبتداِء. من الوقِف، والقطع والسَّ

والفعل  القول،  عن  واملنُع  والَكفُّ  احَلْبُس،  لغة:  الَوْقُف:  تعريف  ـ   1
)أي: تركهما(، َوَوْقُف الشيِء َحْبُسُه.

ناويًا  عــادة)2)  فيه  ُس  َيَتَنفَّ زمنًا  الكلمة  عن  الصوِت  َقْطُع  واصطالحًا: 
استئناف القراءة.

))) »التمهيد في علم التجويد«: لشمس الدين أبي اخلير محمد اجلزري، حتقيق غامن قدوري حمد، 
ص )178 - 179).

الثاني، حتقيق  املقرر  التجويد«: عبدالرؤوف محمد سالم، و»هداية اإلخوان«،  )2) »الفريد في فن 
عبدالستار أبو غدة.
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وسببه أن القارئ ال ميكنه قراءة السورة في َنَفٍس واحٍد، وينبغي اختيار 
وقف للتنفس، وَأالَّ ُيِخلَّ الَوْقُف باملعنى.

فقد ثبت في احلديث أن الرسول | كان يقطع قراءته، ويقول: }پ  
پ  پ  پ  ڀ{ ثم يقف.. إلخ، ويكون الوقف على ُرُؤِس 

اآليات، ويكون وسطها.)))

وعن علي بن أبي طالب � رضي الله عنه � قال: في قوله تعالى: }ٿ  
ٿ    ٿ  ٿ{، الترتيُل جتويُد احلروِف، وَمْعِرَفُة الُوُقوف.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الوْقُف َمَناِزُل الُقْرآِن.)2)

ْكُت ُلَغًة املنُع، يقال سكَت الرجُل عن احلديث أي: امتنع  وتعريف السَّ
عنه.

وفي االصطالح: َقْطُع الصوت على الكلمة، أي على احلرف زمنًا يسيرًا 
ِة مواصلة القراءة. ٍس)3) بِنِيَّ أيضًا من غير َتَنفُّ

أربعة مواضع  الكرمي تكون في  القرآن  ْكِت حلفظ في  السَّ � مواضع   2
هي:

| مما روته أم َسَلَمة  ))) »فن التجويد«: لعزة عبيد دعاس، وهذا جزء من حديث عن قراءة الرسول 
| فقالت: كان يقطع قراءته يقول: }احلمد لله رب  � رضي الله عنها � أنها ُسئَِلْت عن قراءة الرسول 
قالت:  أنها  داود  أبي  رواية  وفي  الترمذي،  أخرجه  ويقف،  الرحيم{  }الرحمن  ويقف  العاملي{، 

»كان يقطع قراءته آية آية...«.
)2) »قواعد التجويد« ألبي عاصم عبدالعزيز القارئ.

)3) بقدار حركتي، وال يعرف ذلك إال بالسماع والنقل كما قال اإلمام اجلزري.
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املبدلة من  أ � }  { في الكهف، فيسكت على األلف 
التنوين في }{ عند وصلها با بعدها.

 }{ ألف  على  فيسكت  يس،  في   }  {  � ب 
عند وصلها با بعدها.

ج � }   { في القيامة، فيسكت على نون }{ عند 
وصلها با بعدها.

د � }  { في املطففي، فيسكت على الم }{ عند وصلها 
با بعدها.

وقد أشار إلى ذلك العالمة الشاطبي بقوله:

لطيفٌة ــٍع  ــط ق دوَن  ــٍص  ــف ح ــُة  وســكــت

ــاَل ــي ِعــوجــًا َب ـــِف الــتــنــويــِن ف عــلــى أل

بل والم  ومرقدنا  َراق  ــْن  َم ــوِن  ن وفــي 

مــوصــال ــت  ــك س ال  ـــون  ـــاق ـــب وال ران 

والقطع: لغة اإلبانة واإلزالة، تقول قطعُت الشجرَة إذا أَبْنُتها وَأَزْلُتها.

واصطالحًا: هو أن يقطع القارئ قراءته رأسًا ناويًا عدم مواصلة القراءة، 
أو  نفسها،  في  مقاطع  ألنها  اآلي  رؤوس  على  إال  القطع(  )أي  يكون  وال 

أواخر السور.

ومن األدب أن يستعيذ القارئ عند العودة للقراءة.
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� تعريف االبتداء.

بعد قطع وانصراف عنها،  القراءة سواء كان  الشروع في  االبتداء: هو 
االستعاذة  أحكام  مراعاة  من  فيه  بد  فال  قطع  بعد  كان  فإذا  وقــٍف،  وبعد 

والَبْسَمَلِة، وقد سبق توضيح ذلك.

� وأما إذا كان بعد وقف فال حاجة إلى مالحظة ذلك ألن الوقف إمنا هو 
لالستراحة، وَأْخِذ النََّفِس فقط.

ليس  ألنه  اختياريًا  إال  يكون  ال  االبتداء  اجل��زري:  ابن  اإلم��ام  وق��ال 
ُموٍف  املعنى  في  مستقل  بكالم  إال  يجوز  فال  ضرورة،  إليه  تدعو  كالوقف 

باملقصود، واالبتداء نوعان:

) � ابتداء حسن.  2 � ابتداء قبيح.

األول: يجوز االبتداُء به، والثاني ال يجوز االبتداُء به.

ُر ما أراده  ُيَغيِّ االبتداء بكالم مستقل في املعنى بحيث ال  فالنوع األول: 
ٌة ال حتتاج إلى بيان. الله تعالى، وأمثلته واضحة جليَّ

ُرُه، وهذا يتفاوت  ُيَغيِّ ُيْفِسُد املعنى أو  الثاني: هو االبتداء بكالم  والنوع 
في القبح، فإذا ابتدأت بكلمة متعلقة با قبلها لفظًا ومعنى نحو قوله تعالى: 
}ژ  ژ  ڑ  ڑ{ فهو ابتداء قبيح ألنه يجعل املعنى مبتورًا، وال بد من 

االبتداء با قبله.

أما إذا ابتدأت بكلمة تغير معنى ما أراده الله تعالى مثل:
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)(، وقوله: }ڭ  ڭ  ڭ    )املمتحنة:  }ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ{ 
القبح  في  َجِليٍّ  ونحوه  هذا  وكل  قبحًا،  أشد  فهو   ،)22 )يس:  ڭ{ 

َبُه ما استطاع ذلك سبياًل. يجب على القارئ أن يَتَجنَّ

1 ـ الوقف االختباري:

وهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محاًل للوقف عادة، ويكون ذلك 
في مقام االختبار أو التعليم من أجل بيان ُحكم الكلمة املوقوف عليها من 

حيث احلذف واإلثبات كما في كلمة: }ڄ{ من قوله تعالى: }ڦ  
ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ{ )ص: 45(، فيوقف عليه باإلثبات، 
أما في قوله تعالى: }ٻ  پ  پ  پ  پڀ{ )ص 17(، فيوقف عليها 
كلمة  في  كما  املربوطة  والتاءات  املفتوحة،  التاءات  حيث  من  أو  باحلذف 
}گ{ من قوله تعالى: }گ  گ  ڳ  ڳڳ{ )التحرمي: 10(، 
ٻ{  ٻ    }ٱ   تعالى:  قوله  في  أما  املفتوحة،  بالتاء  عليهما  فيوقف 

)النساء: 128(، فيوقف عليها بالهاء حسب الرسم العثماني.

َي اختياريًا: حلصوله إجابة عن سؤال، أو تعليم متعلم، ألنه ليس  وُسمِّ
محل وقف في العادة.

اختيارياختياري

ثانيًا أقسام الوقف

انتظارياضطراري
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وُحْكُمُه: جواز الوقف على أي كلمة طاملا كان ذلك مقام االختبار، أو 
التعليم على أن يعود إلى ما وقف عليه، َفَيِصَلُه با بعده إن صلح ذلك، وإال 

فبما قبله مما يصُلح االبتداء به.

2 ـ الوقف اال�ضطراري:

وهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة كالعطاس، أو ضيق 
نفس، أو عجز عن القراءة بسبب نسيان أو َغَلَبِة بكاء، أو أي عذر من األعذار 

يضطره للوقف على أي كلمة من الكلمات القرآنية.

َي اضطراريًا: ألن سببه االضطرار الذي عرض للقارئ أثناء قراءته  وُسمِّ
فلم يتمكن من وصل الكلمة با بعدها.

وحكمه: جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت 
إلى ذلك، ثم يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها؛ فيصلها با بعدها 

إن صلح االبتداء بها، وإالَّ فبما قبلها.

3 ـ الوقف االنتظاري:

القرآنية بقصد استيفاء ما في اآلية من أوجه  الكلمة  الوقف على  وهو 
اخلالف حي القراءة بجمع الروايات.

َي انتظاريًا: ملا ينتظره األستاذ من الطالب بشأن َتْكِمَلتِِه لأَلْوُجِه التي  وُسمِّ
وردت في اآلية التي يقرؤها.

َوُحْكُمه: يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي 
أوجه اخلالف في الروايات وإن لم يتم املعنى.
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َوْلُيْعَلْم أنه إذا انتهى القارئ من جمعه للروايات على الكلمة التي وقف 
عليها فال بد من وصلها با بعدها إن كانت متعلقة با بعدها لفظًا ومعنى.

4 ـ الوقف االختياري:

وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن يعرض له ما 
ُيْلِجْئُه للوقف من عذر أو إجابة عن سؤال.

َي اختياريًا: حلصوله مبحض اختيار القارئ وإرادته. وُسمِّ

: جوازالوقف عليه إال إذا أوهم معنى غير املعنى املراد، فيجب  وُحْكُمُ
وْصُله، كما يجوز االبتداء با بعد الكلمة املوقوف عليها إن َصلح االبتداء 

بها، وإالَّ فيعود إليها، َوَيِصُلَها با بعده إن صلح ذلك، وإالَّ َفبَِما قبلها.
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التقومي

السؤال األول:

ما فائدة معرفة الوقف واالبتداء؟

..................................................................

السؤال الثاني:

امأل الفراغ با يناسبه:

� الوقف ُلغًة: ......................................................

� واصطالحًا: .....................................................

� السكُت لغًة: .....................................................

واصطالحًا: .......................................................

� ورد في القرآن الكرمي َسَكَتاٌت منها: ............. و ..............

السؤال الثالث:

ف الَقْطَع لغة واصطالحًا؟ عرنِّ

...................................................................

...................................................................
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السؤال الرابع:

ِصْل املصطلح في املجموعة )أ( با يناسبه من مجموعة )ب(:

)ب( )أ( 

التعريفاملصطلح

هو ما يتعلق بالرسم، وذلك ملعرفة املقطوع الوقف االختياري
واملوصول

في الوقف االنتظاري ضيق  بسبب  للقارئ  ي��ع��رض  م��ا  ه��و 
النََّفِس، أو عجز أو نسيان

هو الوقف على الكلمة التي ُقِرئت بأكثر من الوقف االختباري
وجه الستيعاب، وهو خاص بالقراءات

هو ما  ُقِصَد لذاته من غير عروض سب من الوقف االضطراري
األسباب

السؤال اخلامس:

ف االبتداء � واكتب أنواَعه، وُحْكَم ُكلنِّ نوع. عرنِّ

...................................................................

...................................................................

السؤال السادس:
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ْ ُحْكَم كل قسم. للوقف أقسام أربعة � اكتبها َوَبينِّ

............................................................... � (

............................................................... � 2

............................................................... � 3

............................................................... � 4
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الدر�ُس احلادي والثالثون:

الوقف االختياري وتعريف كل ق�سم وحكمه

وينقسم الوقف االختياري إلى أربعة أقسام:

 اأواًل: الوقف التام:

تعريف: ما مت معناه، ولم يتعلق با بعده ال لفظًا وال معنى.)))

كالوقوف  وذلك  بعده،  با  واالبتداء  عليه،  الوقف  يحسن  ذلك  ومثل 
على }ٱ ٻ  ٻ  ٻ{، ثم يبتدئ: }پ  پ  پ  پ  
بقوله:  االبتداء  ثم  ٺ{  ٺ   ٺ     }ٺ   على  وكالوقوف  ڀ{، 

}ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ{، وكالوقوف على قوله: }ڃ   
چ  چ  چ{، ثم االبتداء بقوله: }ٱ     ٻ  ٻ ٻ  ٻ  

پ{.

وأكثر ما يكون في أواخر السور، وأواخر اآلي، وعند انقضاء القص، 
وعند االنتهاء من مقام خاص وموضوع، وكثيرًا ما يوجد الوقف التام عند 

))) »مرشد املريد إلى علما لتجويد«: د. محمد سالم محيسن.

وقف قبيحوقف تام

الوقف االختياري

وقف حسنوقف كاف
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رؤوس اآلي كما تقدم من اآليات، وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة، مثل: 
ی   }ی   وقوله:  الكالم،  مت  فهنا   ،} ىئىئ   ىئ    ېئ   }ېئ  
ی{ رأس اآلية وهو كالم جديد، وقد يكون متام الكالم بعد رأس اآلية، 

مثل: }ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ{ فهنا مت الكالم.

لكن التمثيل باملثالي األخيرين إمنا هو على رأي بعض العلماء، أي أنه 
قد يكون الوقف تامًا على رأي بعض العلماء، وليس تامًا على رأي البعض 

اآلخر.)))

ى الَوْصُل إلى إفساد  تنبيه � وقد َيْحُرُم َوْصُل الكالم التام، وذلك إذا أدَّ
ى بالوقف الالزم. املعنى، وهذا ُيَسمَّ

مثل قوله تعالى: }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ{ )النساء: 171).

ڈژ{  ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   }ڇڍ   وقرأ:  القارئ،  وصل  فلو 
ألن  واألرض،  للسماوات  مالكًا  بكونه  الولَد  َوصَف  أنه  الَوْصل  أَلْوَه��م 

اجُلَمَل بعد النَِّكرات ِصَفٌا، لذلك َحُرَم الَوْصُل.

ڄ   }ڄ   قوله:  على  الوقُف  أيضًا  الالزم  الوقف  أنواع  ومن 
قوله: } ڃ         ڃ  ڃ   أن  السامع  لظن  بعده  با  لو وصل  ڄڃ{ ألنه 
في  كثير  هذا  ومثل  القول،  مقول  من  ڇ{  ڇ   چ   چ   چچ  

القرآن.

))) هذا وإذا أردت املزيد من أمثلة التام والكافي واحلسنوالقبيح، فارجع إلى الكتب اخلاصة بذلك 
مثل كتاب »منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء« لألشموني.
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ُحُكُم الَوْقِف التام:

وحكم الوقف التام: أنه َيْحُسُن الَوْقُف عليه، واالبتداء با بعده، والوقف 
عليه أولى من الوصل.

ثانيًا ـ الوقف الكايف:

َق با بعده َمْعنى  الوقف الكافي: هو الوقف على ما مَتَّ في نفسه، وَتَعلَّ
ال لفظًا.

ُحْكُمه: َيْحُسُن الَوْقُف عليه، واالبتداُء با بعده أيضًا كالتام.

وأكثر ما يكون في أواخر اآليات، وفي أثنائها.

ثم  ڀ{  ڀ   ڀ    پ       پ     }پ   تعالى:  قوله  على  كالَوْقِف  مثال: 
االبتداء بقوله تعالى: }ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ{، فإن اآلية األولى 
ٌق بها من  َتَعلُّ َق لها باآلية التي بعدها من ناحية اإلعراب، ولكن لها  َتَعلُّ ال 

جهة املعنى ألن الكالم في شأن الكافرين أيضًا كما هو في اآلية األولى.

ومن الوقف في أثناء اآليات:

الوقف على }ېې{ من سورة اإلسراء في قوله تعالى: }ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ېې{.

وقد يكون الوقف كافيًا كقوله تعالى: }پ  پ    ڀڀ  { ولو وصل با 
بعده إلى }ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ{ لكان أكثر كفاية.
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تنبيه: وقد َيْحُرُم َوْصُل الكافي � أيضًا � كما َمرَّ في التام، وذلك إذا أدى 
الَوْصُل إلى خالف املعنى املراد.

مثال: قوله سبحانه وتعالى: }ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ{ فيقف هنا، 
َيْبَتِدُئ بقوله تعالى: }ڦ    ڄ  ڄ  ڄ   ويكون الوقف الزمًا، ثم 
بل  م��رادًا،  هذا  وليس  قبله،  ما  على  عطفًا  العتبر  وصل  لو  إذ  ڄڃ{ 
املراد والذين اتَّقوا فوقهم يوم القيامة منزلًة )ألنه ال يستوي أصحاب النار 

وأصحاب اجلنة(.

ثالثًا: الوقف احَل�َضن:

َق مبا بعده لفظًا ومعنى.))) تعريفه: هو ما مت في ذاته، وَتَعلَّ

ُحْكُمُه: جواز الوقف عليه، ثم ُيْحُسُن َوْصُلُه با يعده، إال إذا كان رأس 
آية، فإنه ُيَسنُّ الَوْقُف عليها، مثل }پ  پ  ڀ{.

مثال الوقف على لفظ اجلاللة: }پ{ من قوله تعالى: }پ  پ{ 
الوقف  َيْحُسُن  كالم  فإنه  ڀ{  پ   }پ   قوله:  من  والعامَلي 
ٌق با بعده لفظًا ومعنى، فإن ما  عليه، ألنه أفاد السامع إفادةتامة، إال أنه ُمَتَعلنِّ

ٌق به على أنه ِصَفٌة له.)2) بعد لفظ اجلاللة ُمَتَعلنِّ

دون  عليه  الوقف  َحُسَن  پ{  }پ   مثل  آية  رأس  يكن  لم  فإن 
االبتداء با بعده، ألن االبتداء با يتعلق با قبله لفظًا قبيح.

))) »مرشد املريد إلى علم التجويد«، د. محمد سالم محيسن.
)2) »الفريد في التجويد«، ج3، عبدالرؤوف محمد سالم.
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رابعًا: الوقف القبيح:

ِقِه مبا بعده لفظًا ومعنى.))) تعريفه: هو ما لم يتم معناه لَِتَعلُّ

ُجْزَأْي  أحد  على  أو  إليه،  املضاف  دون  املضاف  على  كالوقف  وذلك 
على  أو  اخلبر،  ُدوَن  واملبتدأ  الفاعل،  دون  الفعل  على  كالوقف  الكالم، 
املوصوف دون صفته، نحو }ٱ{ من }ٱ       ٻ{، و}پ{ 
من  النوع  هذا  ُحْكُم  أي  وُحْكُمُه:  ذلك،  أشبه  وما  پ{،  }پ   من 
الوقف )أنه ال َيِصحُّ الَوْقُف عليه، وال االبتداء مبا بعده إال إذا كان مضطرًا، 
ى )َوْقَف َضُروَرٍة(،  كأن عطس، أو ضاق النََّفُس، َفَيِقُف للضرورة(، وُيَسمَّ

ثم يرجع، َوَيِصُل الكلمة با بعدها، فإن وقف وابتدأ اختيارًا كان قبيحًا.

تنبيه: وأقبح القبيح الَوْقُف واالبتداء املوهمان ِخالَف املعنى املراد:

مثال: الوقف على قوله تعالى: }ۓ    ڭ{ وعلى قوله: }ڃ  چ  
}پ   بقوله:  وكاالبتداء  }پ  پ  پ{  چ  چ  چ{ وكالوقف على: 
پ  پ{ وقوله: }ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ{ ونحوها مما ُيوِهُم 
وإن  أثَِم،  َفَقْد  بعناه  عاملًا  دًا  ُمَتَعمَّ ُذِكَر  با  ابتدأ  أو  وقف  فإن  املراد،  ِخالَف 

َقَصَد املعنى الفاِسَد َفَقْد َكَفَر.

واعلم أن الوقف في حد ذاته ال ُيوَصُف بكونِِه واِجبًا أو حرامًا، ولم 
ُيْوَجْد في القرآن َوْقٌف واجٌب يأثم القارُئ بتْرِكِه، وال حرام يأثُم بِِفْعِله7 إال 

إذا ُوِجَد سبٌب لذلك من قصد إيهام ما ال ُيراُد.

))) »مرشد املريد إلى علم التجويد«، د. محمد سالم محيسن.
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وإليك دليل الوقف من اجلزرية:

ــــحــــروِف ــــل وبــــــعــــــَد جتـــــــويـــــــِدك ل

ــــوِف ــــُوق ال َمـــــْعـــــِرَفـــــِة  ـــــن  ِم ــــــدَّ  ُب ال 

إذن تـــقـــســـم  ــــــي  وه واالبــــــــتــــــــداُء 

ـــــــاف وَحـــــَســـــْن ـــــــاٌم وك ـــــٌة: ت ـــــالث ث

ـــــوَجـــــِد ُي لـــــم  ــــــإن  ف ملـــــا مت  ــــــي  وه

ــدي ــت ــاب ف ــى  ــن ــع م كـــــان  أو  ــــٌق  َتــــَعــــلُّ

فامتعن ولــفــظــًا  ــي  ــاف ــك ــال ف فــالــتــام 

فــاحلــســن جـــــّوز  اآلي  رؤوس  إال 

ـــــه ول قــــبــــيــــح  مت  مـــــــا  ــــــر  ــــــي وغ

ــــدا قــبــلــه ــــب ُيــــــوَقــــــُف مـــضـــطـــرًا وي

َوَجــْب)1) ــٍف  َوْق من  القرآن  في  وليس 

ــــْب َســــَب ــــه  مــــال ـــر  ـــي غ حـــــــــراٌم  وال 

))) وفي نسخة: من وقف يجب.
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التقومي

السؤال األول:

اكتب أقسام الوقف االختياري.

.............................................................. � (

.............................................................. � 2

............................................................... � 3

............................................................... � 4

السؤال الثاني:

ِصْل بي كل ُمْصَطَلٍح في مجموعة )أ( وما يناسبه من مجموعة )ب(:

)ب()أ( 

التعريفاملصطلح

جهة الوقف التام من  بعده  با  َق  وَتَعلَّ اللفظ،  جهة  من  مَتَّ  ما  هو 

املعنى.

َق با بعده لفظًا ومعنى.الوقف القبيح هو ما مت في ذاته، وَتَعلَّ

ْق با بعده ال لفظًا وال معنى.الوقف الكافي ما مَتَّ معناه، ولم َيَتَعلَّ

ِقِه با بعده لفظًا ومعنى.الوقف احلسن هو ما لم يتم معناه لَِتَعلُّ
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السؤال الثالث:

اكتب مثالي لُِكلٍّ من الوقف التام والكافي:

� مثاٌل للوقف التام: ................................................

� مثاٌل للوقف الكافي: .............................................

السؤال الرابع:

ْل حرمة وصل الكالم التام. َعلنِّ

...................................................................

السؤال اخلامس:

َمثنِّْل للوقف احلسن بثالي:

..................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................



املفهوم العا�ضر

همزتا الو�سل والقطع

واحلذف واالإثبات
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الدر�ُس الثاين والثالثون:

ل والَقْطِع َهْمَزَتا اْلَو�سِ

1 ـ همزة الو�ضل:

ْطِق باحلرف الساكن، وتكون ثابتة في النطق  ُل بها إلى النُّ هي التي ُيَتَوصَّ
عند االبتداء بالكلمة، وغير ثابتة في النطق عند الَوْصِل بي الكلمتي.

عند الوصلعند ا البتداء بالكلمة
ِه احلمداحلمد لله فِللَّ

وانطلقانطلق
ثاني اثنياثني

َيْت همزة الوصل بذلك ألنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن الواقع  َوُسمنِّ
في ابتداء الكالم، عند النطق به، ألن األصل في االبتداء أن يكون باحلركة 

والعرب ال يبدءون بساكن وال يقفون على متحرك.

2 ـ ُحكمها: لها ُحْكَماِن:

األول: أن تكون )ثابتة(، وذلك عند البدء بالكلمة الداخلة عليها، مثل: 
اْنَطلق � اْل�َحْمُد لله � اْنِفُروا.

هي  التي  الكلمة  َوْصل  حالة  في  وذلك  )محذوفة(،  تكون  أن  الثاني: 
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{، وهي ثابتة رسمًا في     { :فيها با قبلها مثل
كل األحوال، فاحلذف في حالة الوصل فقط عند النُّطق بها.

3 ـ موقع همزة الو�ضل واأحوالها:

همزة الوصل تقع في األسماء واألفعال، وفي )أل( املعرفة:

األسماء  في  تقع  ال  الوصل  همزة  األسماء:  في  الوصل  همزة  ـ  أ 
القرآن  في  واردٌة  منها  تسعٌة  اسمًا،  عشر  اثني  في  إال  اللغة  حيث  من 
َداسي:  السُّ مْصدر  ثانيها:  كافتراء،  اخلماسي:  مصدر  الكرمي، أحدها: 
 }   { :كاستكبارًا، ثالثهما: كلمة ابن مثل قوله تعالى
مثل قوله  اْمَرَأ  {، خامسها:    { :ابنة مثل رابعها: 
 }    {،   }     { :تعالى
  { تعالى:  قوله  مثل  امرأة  سادسها:  هلك{،  امرؤ  }إن 
اثنني مثل قوله تعالى: : }ال تتخذوا إلهي     {، سابعها: 

اثني{، ثامنها: اثنتني مثل قوله تعالى: }فإن كانتا اثنتي{، تاسعها: اسم 
مثل قوله تعالى: }    {، ومثل: }اسمه املسيح 

{ أما الثالثة الباقية الواردة في اللغة:  { ،}عيسى ابن مرمي
فأولها: »اْست« وهو العجز، ثانيهما: »ابُنم« أي ابن بزيارة ميم: ثالثها: 
»َأْيـُمـْن« بعنى الَقَسِم نحو: َأْي�ُمُن اللِه ألفعلنَّ كذا وكذا � وقد اختلف العلماء 

فيها فقال فريق: إنها اسم � وقال آخرون إنها حرف، والصحيح األول.
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»امين«  كلمة  سوى  بالكسر  الوصل  همزة  ُك  رَّ حُتَ السابقة  األسماء  وفي 
َحاح. ُك فيها بالفتح، كما ورد في مختار الصنِّ رَّ فإنها حُتَ

ب ـ همزة الوصل في األفعال: لهمزة الوصل مع الفعل حالتان:

 � الضم، إذا كان ثالث الفعل مضمومًا الزمًا مثل: )اتل  احلالة األولى: 
استهزئ � ادع � اضطر � اخرج(.

أو مكسورًا  مفتوحًا  الفعل  ثالث  كان  إذا  الكسر، وذلك  الثانية:  احلالة 
الثالث  احلرف  ُفتَِح  األول  فاملثال  }ْاْضــِرب{  َلْهْم{،  }َوْاْسـَتـْغــِفـْر  مثل: 
فيه، وهو التاء، واملثال الثاني ُكِسَر احلرف الثالث فيه وهو الراء، فعندئذ ُيْبَدُأ 

بهمزة الوصل بالكسر.

ثم اعلم أن همزة الوصل تكون في ماضي اخلماسي والسداسي كاْنَطَلَق 
َواْنَتَبَه، وكاْسَتْخَرَج، واْسَتْكَبَر.

املضارع  في  تأتي  وال  واْعَلْم،  كاْضِرْب  الثالثي  أمر  في  أيضًا  وتكون 
ُمْطَلقًا ألن همزته همزة َقْطٍع.

الداخلة  )ال(  في  الفتح  الوصل  لهمزة  احلرف:  في  الوصل  همزة  ـ  ج 
}ْاْلَباِقنَي{،   ،} }َوْاآلِخــرُ ُل{،  }ْاأَلوَّ مثل:  َفَها  لُِتَعرنِّ النكرة  األسماء  على 

.}    { ،} }ْاْلـَحيُّ

َضمُّ  كان  إذا  األصل  بحسب  بالكسر  الوصل  بهمزة  ُيْبَدُأ  ملحوظة: 
ثالث الفعل عارضًا، وقد وقع هذا في أربعة أفعال فقط في القرآن الكرمي، 
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 } { ،)6 :ص( } { ،)64 :طه( } { وهي
)الكهف: 21(، } { )يونس: 71).

وهي في األصل: )اْئتِيوا � امشيوا � ابنيوا � اقضيوا(.

مع أن ثالثها مضموم، ولكنها تقرأ بالكسر عند االبتداء عماًل باألصل 
عند الَبْدِء بالكلمات األربع، إال أن الهمزة الثانية في كلمة األولى )اْئتِيوا( 

ُتْبَدُل من جنس حركِة ما قبَلها فتبدل ياء.)))

وقد أشار ابن اجلزري في مقدمته لذلك فقال:

بَِضْم فعل  مــن  الــوصــل  بهمز  ـــدأ  واب

ـــْم ـــَض ُي ـــِل  ـــع ـــف ال ــــُث  ــــال ث كـــــان  إذا 

ــْتــح وفي ــال الــكــســِر والــَف واكـــِســـْره ح

ــا وفــي ــُره ــس ــــالم َك األســـمـــاء غــيــر ال

ـــــنْيِ ـــــَن ـــــــرٍئ واْث ــــِة ام ــــن ـــــــٍن مــــع اب اْب

ــــــــٍم مــــع اْثــــَنــــَتــــنْيِ ــــــــــــرَأٍة واس وام

حذف همزة الو�ضل وُثُبوُتها:

كلمات  خمس  في  وجوبًا  االستفهام  همزة  بعد  الوصل  همزة  حتذف 

))) كلمة )االسم( في سورة احلجرات فيها وجهان في البدء بها وهما: البدء بالهمز املفتوح وتركه 
في قوله تعالى: }بئس االسم الفسوق بعد اإلميان{ )احلجرات: ))).
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ِه  ْاللَّ َعَلى  }َأْفـَتَرى  مرمي،  في  َلَع{  }َأطَّ البقرة،  في   } َأتََّخْذمُتْ }ُقْل  هي: 
َكِذبًا{ في سورة سبأ، }َأْصَطَفى ْاْلَبَناِت{ في الصفات، }َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم{ 

في املنافقي.

َذُف،  أما همزة الوصل الواقعة بي همزة االستفهام والالم الساكنة، فال حُتْ
في  وجاءت  األلف،  وبي  بينها  تسهل  أو  الـُمْشَبع،  املدِّ  مع  ألفًا  تبدل  وإمنا 
َكَرْيِن{ موضعي األنعام، }َءآآْلَن{  القرآن الكرمي في ستة مواضع }َءآلذَّ
في  َخـْيـٌر{  ُه  }َءآللَّ أيضًا،  يونس  في  َلُكْم{  َأِذَن  ُه  }َءآللَّ يونس،  موضعي 

سورة النمل.

4 ـ همزة القطع:

، أعني في الَبْدِء والَوْصِل معًا،  وهمزة القطع هي التي ُتْثَبُت في احلاَلنْيِ
ْطِق بها، وتقع  َيْت بذلك ألنها َتْقَطُع بعَض احلروف عن بعضها عن النُّ وُسمنِّ
والفعل،  االس��م،  في  وتكون  آخ��ره،  وفي  وسطه،  وفي  الكالم،  أول  في 

واحلرف)))، وحكمها التحقيق دائمًا حيثما وقعت.)2)

(، )َأْكُتُب(. مثل: )َأْحَمد(، )َأَخَذ(، )إِنَّ

احلذف واالإثبات:

ـ احلذف هو: عدم إثبات ذات احلرف نطقًا مع ثبوته رسمًا.

))) أما همزة الوصل فإنها تقع في األول فقط بل وفي مواضع معينة.
)2) إال في الهمزة الثانية من قوله تعالى: }ءأعجمي{ في سورة فصلت فإنها تسهل بي الهمزة 

واأللف وجوبًا.
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واإلثبات هو: إثبات احلرف نطقًا.

� يكون احلذف اإلثبات في ثالثة حروف من احلروف الهجائية هي:

)األلف ـ الياء ـ الواو(.

� أين يقع احلذف واإلثبات؟

حالة  في  إم��ا  الثالثة  احل��روف  من  ح��رف  ألي  واإلث��ب��ات  احل��ذف  يقع 
الوصل، أو حالة الوقف عليها في آخر الكلمة.

أواًل: األلف:

ثابتة  فإنها  الساكني  التقاء  من  للتخلص  الوصل  في  ُحِذَفْت  ألٍِف  ُكلُّ 
 }  { ،في الكهف } { :رسمًا ووقفًا مثال
ثابتة  األمثلة  هذه  في  فاأللف  النمل،  في   }   { هود،  في 
رسمًا، وإذا ما اضطر القارئ للَوْقِف على شيء منها، َوَقَف بإثباتها؛ فيقول: 
)كلتا، قلنا، وقاال( وقس على ذلك، إال ثالثة مواضع ُحِذَفْت منها األلف 
 } {في الرحمن، و } { :رسمًا ووقفًا وهي
في  األل��ف  بحذف  الزخرف،  في   }  {و النور،  س��ورة  في 

املواضع الثالثة.

وإذا ما اضطر القارئ للوقف على شيء منها وقف باحلذف تبعًا للرسم؛ 
ْه( بدون ألف. فيقول: )َأيُّ

ق�وله  من   } { وكلمة:  اإلنسان،  في   } { كلمة:  أما 
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وج���هان:  عليهما  الوقف  ففي  النمل،  في   }  { تعالى: 
في  وإثباتها  الياء  وح������ذف   ،} { في  وإثباتها  األل�����ف،  ح����ذُف 
وبإثبات   ،} { من  األلف  بحذف  الوصل  وف���ي   ،} {

.} {الياء مفتوحة في

َذُف وصاًل في الكلمات اآلتية: هذا وتثبت األلف وقفًا وُتْ

) � }لكنا{ في قوله تعالى: }لكنا هو الله ربي{ في الكهف.

2 � }أنا{ حيثما وقعت نحو: }قال أنا أحيي وأميت{ في البقرة.

3 � }قواريرا{ في قوله تعالى: }قواريرا من فضة{، فبحذف األلف 
وصاًل ووقفًا، ولو أنها ثابتة رسمًا.

ونا السبيال{. 4 � }السلسبيال{ من قوله تعالى: }فأضلُّ

5 � }الرسوال{ في قوله تعالى: }وأطعنا الرسوال{.

في  ثالثتها  الظنون{  بالله  تعالى: }وتظنون  قوله  من  � }الظنونا{   6
األحزاب.

أما }وثمودا{ فألفه محذوفة وصاًل ووقفًا ولو أنها ثابتة رسمًا، وذلك 
في قوله تعالى: }أال إن ثمودا كفروا ربهم{ في هود، }وثمودا وأصحاب 
فما  }وثمودا  العنكبوت،  في  تبي{  وقد  }وثمودا  الفرقان،  في  الرس{ 

أبقى{ في النجم.
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ثانيًا: الياء:

فإنها  واإلثبات،  احلذف  حروف  من  الثاني  احلرف  وهي  الياء  أما  )أ( 
تكون ثابتة في الوقف في كلمة }األيدي{ من قوله تعالى: }أولي األيدي 
تعالى:  قوله  من  }معجزي{  كلمة  وفي  )ص(،  س��ورة  في  واألبصار{ 
}حاضري  تعالى:  قوله  من  }حاضري{  كلمة  وفي  الله{  }معجزي 
املسجد احلرام{، وكلمة: }آتي{، من قوله تعالى: }آتى الرحمن{، وفي 
كلمة }مهلكي{ من قوله تعالى: }مهلكي القرى{ وفي كلمة }واملقيمي{ 
من قوله تعالى: }واملقيمي الصالة{ حيث إن الياء في كل ما سبق ثابتة في 

َذُف. هذا في حالة اإلثبات. ارسم. ولكنها عند الَوْصِل حُتَ

)ب( أما حالة احلذف فتقع في كلمة }األيد{ من قوله تعالى: }واذكر 
َذُف كذلك الياء وقفًا ووصاًل في  عبدنا داود ذا األيد{ في سورة ص، وحُتْ
وقع  ألنه  النساء،  سورة  في  الله{  يؤت  }وسوف  وهي:  اآلتية  الكلمات 

بعدها ساكن.

امل��ائ��دة. وف��ي: }ُننج  ال��ي��وم{، في س��ورة  ف��ي: }واخ��ش��ون  وكذلك 
املؤمني{ في سورة يونس. وفي }بالواد املقدس{ في سورة طه والنازعات. 
القصص  النمل و}الواد األمين{ في سورة  النمل{ في سورة  وفي }واد 
الكنس{  }اجلوار  وفي  الرحمن،  سورة  في  املنشآت{  اجلوار  }وله  وفي 
في سورة التكوير، وفي }لهاد الذين آمنوا{ في سورة احلج، وفي }بهاد 
العمى{ في سورة الروم، وفي }صال اجلحيم{ في سورة الصفاات، وفي 
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}تغن النذر{، في سورة القمر، وفي }يرد الرحمن{ في سورة يس، وفي 
}قا يا عباد الذين آمنوا{ املوضع األول في سورة الزمر، وفي }يناد املناد{ 
في سورة ق، وفي }فما آتاني الله{ في سورة النمل إال أن هذه الكلمة فيها 

الوجهان.

ثالثًا: الواو:

اللتقاء  الوصل  في  َذُف  ُتْ فإنها  َجْمٍع،  أو  ُمْفَرٍد،  واَو  فتكون  الواو  أما 
كلمة:  في  تعالى  قوله  في  ذلك  مثاُل  ووقفًا.  رسمًا  ثابتة  وهي  الساكنني: 
}ميحوا{ من قوله تعالى: }ميحوا الله ما يشاء{ وفي كلمة }مالقوا{ من 
قوله تعالى: }مالقوا الله{ وفي كلمة }مرسلوا{ من قوله تعالى: }مرسلوا 
الناقة{ وفي كلمة }كاشفوا{ من قوله تعالى: }كاشفوا العذاب{، وفي 
كلمة }جابوا{ من قوله تعالى: }جابوا الصخر{ وشبهها، فهي محذوفٌة 

وصاًل، ثابتة وقفًا ورسمًا.

ولكن وقعت أربعة أفعال، واسٌم واحد تكون فيها الواو محذوفة وصاًل 
ووقفًا ورسمًا ولفظًا، والكلمات هي:

) � الفعل األول في قوله تعالى: }ويدع اإلنسان{ )في سورة اإلسراء 
عندما تقف عل ىكلمة }ويدع{ باحلذف.

2 � الفعل الثاني في قوله تعالى: }وميح الله الباطل{ في سورة الشورى 
عندما تقف على كلمة }وميح{ باحلذف.
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القمر  الداع{ في سورة  يدع  تعالى: }يوم  الثالث في قوله  الفعل   �  3
عندما تقف على كلمة }يدع{ باحلذف.

العلق  سورة  في  الزبانية{  }سندع  تعالى:  قوله  في  الرابع  الفعل   �  4
عندما تقف على كلمة }سندع{ باحلذف.

أما االسم فهو في قوله تعالى: }وصالح املؤمني{ في سورة التحرمي 
عندما تقف على كلمة }وصالح{ باحلذف.
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التقومي

السؤال األول:

بينِّ همزة الوصل، وُحْكَمها ف ياجلدول التالي:

اسم  }واذك��ر  }اه��دن��ا{،  لربكم{،  }استجيبوا  ربكم{،  }اعبدوا 
انتقام{، }استكبارًا في األرض{، }هو األول  ربك{، }والله عزيز ذو 

واآلخر{.

حكمهاهمزة الوصل

السؤال الثاني:

َيْت بذلك، َوَمثنِّْل لها. ْ لَِم ُسمنِّ ْف همزة الوصل، وَبينِّ � عرنِّ

...................................................................

َيْت بذلك؟ ْ لَِم ُسمنِّ ْف همزَة القطع، وَبينِّ َعرنِّ
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...................................................................

ْ حاالِت همزِة الَوْصِل: � بينِّ

....................................................................

....................................................................

فما  كلمة،  في  ال��َوْص��ِل  َه��ْم��َزٍة  مع  االستفهام  َه��ْم��َزُة  اجتمعت  إذا   �
ُحْكُمَها؟

....................................................................

السؤال الثالث:

� في أي حرف يكون احلذف واإلثبات؟

...................................................................

� ما كيفية احلذف واإلثبات؟

...................................................................

� أين يقع احلذف واإلثبات؟

...................................................................

� مثنِّل للحذف مع األلف، والياء، والواو.

...................................................................

� بينِّ الثابت واحملذوف من األلف، والياء، والواو.
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الدر�ُس الثالث والثالثون:

حكم التاءات يف القراآن الكرمي

هاء التاأنيث:

هاء التأنيث هي تاء من بنية االسم املفرد واألصل فيها أن تكتب بالتاء 
املربوطة مثل: )رحمٌة � نعمٌة(.

بالتاء  مكتوبة  لذلك  مخالفًة  الكرمي  القرآن  في  كلمات  جاءت  لكن 
املفتوحة، ويوقف عليها حلفص بالتاء املفتوحة كما جاء رسمها باملصحف 

الشريف وعددها ثالث عشرة كلمة وهي:

البقرة  وهي:  سور  ست  في  مواضع  سبعة  في  جاءت  }ۈ{   �  (
واألعراف وهود ومرمي والروم والزخرف.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   }ۆ    مثل:  من 
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   

وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ{ )الزخرف: 32).

2 � }ڦ{ جاء في أحد عشر موضعًا في ثمان سور وهي:

وف��اط��ر وآل عمران  وال��ط��ور  ول��ق��م��ان  وإب��راه��ي��م  وال��ن��ح��ل  ال��ب��ق��رة 
والقصص.
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پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   مثل:  من 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ{ )البقرة(.

3 � }ۈئ{ جاءت في موضعي في سورتي وهما:

في سورة آل عمران: }ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  
ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ{ )آل عمران: 61).
وفي سورة النور }ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې ى  ى  ائ{ 

)النور(.

أربع سور وهي: يوسف  � }ڎ{ جاءت في سبعة مواضع في   4
وآل عمران والقصص والتحرمي من مثل:

}ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  
گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ{ )القصص(.

5 � }گ{ جاءت في موضعي في سورة املجادلة:

}ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  { 
)املجادلة(.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   }ھ  
ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ{ )املجادلة(.

6 � }ڤ{ جاءت في موضع واحد في سورة الدخان هو: }ڤ  
ڤ  ڦ       ڦ{ )الدخان: 43)

7� }ۓ{ جاءت في خمسة مواضع في السور التالية:

األنفال وفاطر وغافر. من مثل:

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ     ۀ   ۀ    }ڻ  

ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ{ )األنفال(.

8 � }ڈ{ جاءت في موضع واحد في سورة القصص هو:

}ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  
گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ{ )القصص: 9).

9 � }ک{ جاءت في موضع واحد في سورة الواقعة هو:

}ک  ک  ک  گ  گ{ )الواقعة: 89).

10 � }  ۆ{ جاءت في سورة الروم في موضع واحد هو:
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ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ        ڭ   }ڭ  
ائ   ائ  ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ  

ەئ  ەئ{ )الروم: 30).
)) � }ڳ{ جاءت في موضع واحد في سورة هود هو:

ڻ   ڻ    ڻ    ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ  
ڻ{ )هود(.

12 � }ې{ جاءت في موضع واحد في سورة التحرمي وهو:

وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى      ى   ې    }ې  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ{ )التحرمي(.

� }ۉ{ ج��اءت في موضع واح��د في س��ورة األع��راف وهو:   13
}ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ائائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې    ۉ  ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ  
ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ{ 

)األعراف: 137).

بالتاء  عليها  يوقف  املفتوحة  التاء  فيها  وردت  التي  الكلمات  فجميع 
من  الكرمي  القرآن  في  جاء  ما  وأما  خالف،  غير  من  حفص  عند  املفتوحة 
هاء التأنيث مكتوبًا بالتاء املربوطة فإنه يوقف عليها بالهاء الساكنة من غير 

خالف.
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وهناك كلمات أخرى يوقف عليها بالتاء املفتوحة عند حفص من غير 
خالف وهي: »الالت ـ مرضات ـ ذاَت ـ والَت حني ـ هيهاَت ـ يا أبِت«.

مثل: }ھ  ے  ے  ۓ{ )النجم(.

}ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ{ )األنفال(.
كلمات مختلف في قراءتها بي اإلفراد واجلمع وهي:

}جمالت{ في املرسالت آية )33).

}آيات{ في سورتي يوسف والعنكبوت.

}كلمات{ في السور التالية: األنعام ويونس وغافر.

}الغارفات{ في سورة سبأ.

}بينات{ في سورة فاطر.

}ثمرات{ في سورة فصلت.

}غيابات{ في سورة يوسف.

باإلفراد  القراء  بي  اختالف  فيها  وقع  السابقة  السبع  الكلمات  فهذه 
واجلمع وكلها كتبت بالتاء املفتوحة، إال موضعي اثني ُكتِبتا بالتاء املفتوحة 

في بعض املصاحف، وبالتاء املربوطة في بعض املصاحف وهما:



310

البيان

ىئ{  ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   }ۇئ    �  (
)يونس(.

2 � }ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ        ھ  ھ  ے    
ے{ )غافر: 6).
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التقومي

ـ السؤال األول:

أ � ما األصل في كتابة هاء التأنيث؟

..................................................................

في  املفتوحة  بالتاء  مكتوبة  الكرمي  القرآن  في  التأنيث  هاء  � وردت  ب 
عدة مواضع. اكتب خمسة منها:

............................................................. � (

............................................................. � 2

............................................................. � 3

............................................................ � 4

............................................................. � 5

ـ السؤال الثاني:

 � والَت   � »م��رض��اِت  اآلت��ي��ة:  الكلمات  على  ال��ق��ارئ  يقف  كيف   � أ 
هيهات«.

..................................................................

..................................................................
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ب � كيف يقف القارئ على هاء التأنيث املربوطة؟

..................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

ـ السؤال الثالث:

كيف تقرأ الكلمات التي حتتها خط عن الوقف؟

}واجعلني من ورثة جنة النعيم{.

}فانظر إلى أثار رحمت{.

...................................................................

..................................................................

..................................................................
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الدر�س الرابع والثالثون:

م�سطلحات الر�سِم العثماين و�سبطه وجتويِده

ـ احلروف احملذوفة أو املبدلة:

احلروف الصغيرة )ا، و، ( ألف وواو وياء يجب دائمًا النطق بها، سواٌء 
نحو:  كلمة،  بعد  أو  مبدل،  حرف  فوق  أو  محذوف،  حرف  مكان  أكانت 

)كتاب، زكاة، ربه، به(.

ـ عالمة احلروف الزائدة:

احلرف؛  هذا  زيادة  على  يدل  حرف  فوق   )...( الستدير  الصفر  وضع 
فال ُيْنَطُق به بأي حال من األحوال، نحو: }قالوا{، }مائة{، }أولئك{، 

}نبإى{.

ـ عالمة األلف الزائدة وصاًل والثابتة وقفًا:

بهذه  النطق  عدم  على  يدل  ألف  فوق   )...( املستطيل  الصفر  وضع 
األلف إذا وصلتها با بعدها. أما إذا وقفت عندها فيجب النطق بها، نحو: 
أنا ربكم  الله ربي{، }فقال  )لكنا هو  الظنونا. هنالك{،  بالله  }وتظنون 

األعلى{.

ـ عالمة املد:

ا زائدًا نحو: }الم{. ِه َمّدً وضع عالمة املد )آ( فوق حرف يدل على َمدنِّ
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ـ عالمات السكون:

السكون  ( فوق حرف يدل على سكونه  السكون )ْ  � وضع عالمة   (
املعتاد نحو: }قد سمع{.

2 � وضع امليم الصغيرة )م( بدل السكون فوق النون الساكنة َيُدلُّ على 
َقْلِب النون ميمًا ساكنة، نحو: }من بعد{ َفُتْقَرُأ: )ِمْ َبْعِد(.

3 � َعَدُم وْضع عالمة السكون فوق احلرف الساكن مع تشديد احلرف 
}قالت  نحو:  كاماًل،  إدغ��ام��ًا  الثاني  في  األول  إدغ��ام  على  َي��ُدلُّ  التالي 

طائفة{.

تشديد  مع عدم  الساكن  احلرف  فوق  السكون  َوْض��ِع عالمة  َع��َدُم   �  4
احلرف التالي يدل على إخفاء األول عند الثاني، فال هو ُمْظَهٌر وال هو َمْدَغٌم 

حتى ينقلب من جنس تاليه، نحو: }من حتتها{.

ـ عالمات التنوين:

) � وضع حركتي التنوين متساويتي )�ُ�ُ    ��ً   ��ٍ( يدل على إظهار التنوين 
املعتاد نحو: }سميع عليم{.

م  ��ٍم( يدل على  ُم  ��ً  2 � وضع ميم صغيرة بدل حركة التنوين الثانية )�ُ� 
قلب التنوين ميمًا، نحو: }عليم بذات الصدور{.

3 � وضع َحَرَكتنِّي التنوين متتابعتي )�ُ� ُ   ��ً   ��ٍ( مع تشديد احلرف التالي 
يدل على إدغامه، نحو: }غفورًا رحيمًا{.
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ُ   ��ً   ��ٍ( مع عدم تشديد احلرف  4 � وضع حركتي التنوين متتابعتي )�ُ� 
التالي يدل على اإلخفاء، نحو: }شهاب ثاقب{.

5 � للتنوين بالضم أو بالكسر قاعدة عامة عي أنه َيْبُطُل، وُيْقَلُب سكونًا 
إذا لم ُيوَصْل مبا بعده، أما إذا كان بالفتح فإنه ُيْقَلُب ألفًا عند الوقف عليه ما 
ُن َوْقفًا، َفُتْنَطُق هاًء، نحو:  ُن َوْصاًل، َوُتَسكَّ لم يكن ُمْنَتِهيًا بتاء مربوطة، َفُتَنوَّ

َشَجَرًة في حالة الوصل، و شجره في حالة الوقف.

واألجزاء  والسجدات،  والسكتات،  والوصل،  الوقف  مصطلحات 
وأقسامها:

ُم الوقوف عند موضعها، َوإاِلَّ  )مـ( تعني: الوقف الالزم، فيجب َوَيَتَحتَّ
امليم  عن  شكلها  في  مخالفة  هذه،  الوقف  ميم  أن  وُيالَحُظ  املعنى،  ضاع 
السكون  عن  الكالم  عند  إليها  اإلشارة  والسابق  لإلقالب،  املخصصة  )م( 

والتنوين.

)ال( تعني: ال تقف، فيجب ويتحتم الَوْصُل، َوَعَدُم الوقِف عند موضعها، 
ولو كان ذلك في نهاية آية، وإال ضاع َلَدى بعض القارئي والسامعي.

مع  متامًا  يتساوى  موضعها  عند  الوقف  أي  الوقف،  جواز  تعني:  )ج( 
الوصل.

وإن  الوقف  من  أفضل  الوصل عند موضعها  أن  أي:  ِصْل،  تعني:   
ڃكان الوقف جائزًا غير ممنوع.
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الوقف عند موضعها أفضل من الوصل، وإن  قف، أي: أن  تعني:   
كان الوصل جائزًا غير ممنوع.

متقاربتي  موضعي  في  دائمًا  وتوضع  الوقف،  تعانق  تعني:             
في آية واحدة، ومعناهما أنه إذا وقفت عند موضع أولهما، فيجب ويتحتم 
أي  كذلك،  جائز  والعكس  املعنى،  ضاع  وإال  الثانية،  موضع  عند  الوصل 

أنه إذا وصلَت عند األولى، وقفت عند الثانية كما في قوله تعالى: }ٻ  
ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ{.

قبل  النََّفس  بَِحْبس  جّدًا  قصيرة  حلظة  عندها  الوقف  على  تدل  )س( 
الكهف،  سورة  في  َسَكَتاٍت:  أربع  الكرمي  القرآن  وفي  بعدها،  مبا  النطق 

ويس، والقيامة، واملطففي.

)ېئ) هي أن تسجد عند موضعها سجدة واحدة لله تعالى سواٌء كانت 
اجلماعة وجب  فإن كانت في صالة  أو في غير صالة.  التالوة في صالة، 
السابقة على هذه  اأُلُفِقي فوق الكلمات  متابعة اإلمام في يفعل. أما اخلط 
العالمة فيدل على سبب هذه السجدة، والداعي إليها � وفي القرآن خمس 
عشرة سجدة: سجدتان في سورة احلج، وسجدة في كل من سور: األعراف، 
والرعد، والنحل، واإلسراء، ومرمي، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، 

وفصلت، والنجم، واالنشقاق، والعلق.

}ڃ{ تدل على نهاية اآلية، وعلى رقم تسلسلها في السورة، َوُتْعَرُف 
اآلية بهذا الرقم في املراجع واملعاجم.

ۓ
پ          پ  
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  تدل على ابتداء اجلزء.

    تدل على ابتداء احلزب.

             تدل على ابتداء ربع احلزب.

             تدل على ابتداء نصف احلزب.

             تدل على ابتداء ثالثة أرباع احلزب.

، واحِلْزُب  ٌم إلى ِحْزَبْيِ ُمَقسَّ وفي القرآن الكرمي ثالثون جزءًا، واجلزء 
ٌم إلى أربعة أرباع. ُمَقسَّ

وعدد سور القرآن الكرمي 114 سورة.

� كلمات لها قراءة خاصة عند حفص:

) � }ويبصط{ من قوله تعالى }والله يقبض ويبصط{ في البقرة.

2 � }بصطة{ من قوله تعالى }في اخللق بصطة{ في األعراف كالهما 
ُيْقَرُأ بالسي فقط.

ور،  الطُّ املصيطرون{ في  تعالى }أم هم  قوله  � }املصيطرون{ من   3
يقرأ بالوجهي السي والصاد معًا.

4 � }بصيطر{ من قوله تعالى }لست عليهم بصيطر{ في الغاشية، 
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ُيْقَرُأ بالصاد فقط.

5 � }مجراها{ من قوله تعالى }وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها{ 
في هود، تقرأ باإلمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو 

الياء.

ْوِم،  6 � }تأمنا{ من قوله تعالى }ما لك ال تأمنا{ في يوسف ُتْقَرُأ بالرَّ
أو باإلشمام في النون اأُلولى املدَغَمة في الثانية.

7 و8 � }وما أنسانيه{ في الكهف }عليه الله{ في الفتح؛ كالهما ُيْقَرُأ 
بضم هاء الضمير.

}فيه مهانًا{ في الفرقان، تقرأ بإشباع هاء الضمير.

فًا( من قوله تعالى }الله الذي خلقكم من ضعف ثم  9 � )َضْعٍف وَضْعْ
وِم؛  جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة{، في الرُّ

ها في اآلية املذكورة. اِد، وَضمنِّ كالهما ُيْقَرُأ بفتح الضَّ

10 � }االسم{ من قوله تعالى }بئس االسم{ في احلجرات يجوز في 
الهمزة األولى اإلثبات واحلذف عند البدء بها اختبارًا.

َلْت، ُيْقَرُأ  )) � }اعجمي{ من قوله تعالى }اعجمي وعربي{ في ُفصنِّ
بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبي األلف.

قي. ي عن الثقات احملِقّ َلِقّ َوُيْعَرُف كل ذلك باملشافهة، أي بالتَّ
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}االيدي{ من قوله تعالى }أولى األيدي{ في سورة ص، يقرأ بإثبات 
الياء وصاًل ووقفًا ألنها َجْمُع يٍد.

ص  بسورة  األيد{  ذا  داود  عبدنا  }واذك��ر  تعالى  قوله  من  }االي��د{ 
ِة. أيضًا، تقرأ بدون ياء ألنها ُمْفَرد بعنى: الُقوَّ

بجوار  صغيرة  نون  وضعت   ،88 آية  األنبياء  س��ورة  }ننجي{   �  12
األخرى للداللة على أنها تقرأ )ُنْنِجي(.
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التقومي

ـ السؤال األول:

على أي شيء تشير هذه املصطلحات؟

.....................................)...(�

.....................................)...(�

.....................................)...(�

.....................................)...(�

�)م(........................................

.....................................)...(�

�)م�(.......................................

�)ال(.......................................

�)ج(.......................................

.....................................)...(�

.....................................)...(�

�)س(......................................
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ـ السؤال الثاني:

أكمل ما يأتي:

� َعَدُد أجزاء القرآن:.............................................

� عدد أحزاب القرآن:...........................................

� عدد أرباع القرآن:.............................................

� عدد ُسَوِر القرآن:..............................................

ـ السؤال الثالث:

ْكِت حلفص في القرآن الكرمي: عدد مواضع السَّ

........................................ � (

........................................ � 2

........................................ � 3

........................................� 4
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املراجع

) � القرآن الكرمي.

2 � كتب احلديث الشريف.

3 � بصائر ذوي األلباب � د. أبو سريغ محمد أبو سريع.

4 � البرهان في جتويد القرآن � للشيخ محمد الصادق قمحاوي.

5 � املقدمة اجلزرية في جتويد اآليات القرآنية � البن اجلزري.

6 � نهاية القول املفيد في علم التجويد � للشيخ محمد مكي نصر.

7 � قواعد التجويد � د. عبدالعزيز القاري.

8 � كتاب اإلضاءة في زقول القراءة � للشيخ علي محمد الضباع.

9 � غاية املريد في علم التجويد � وزارة األوقاف بالكويت.

10 � الفريد في فن التجويد � وزارة األوقاف بالكويت.

)) � امللخص املفيد في علم التجويد � للشيخ محمد أحمد معبد.

12 � آللئ البيان في جتويد القرآن � للشيخ إبراهيم علي شحاتة.

13 � حرز األماني ووجه التهاني � لإلمام الشاطبي.

14 � طيبة النشر في القراءات العشر.


