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AGóàH’Gh ∞bƒdG  ¢SQódG
∫hC’G

1

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

   .AGóàH’Gh ∞bƒdG ≈æ©e ôcPCG      ١     
.AGóàH’Gh ∞bƒdG á«ªgCG uÚHCG      ٢     

.AGóàH’Gh ∞bƒdG ™°VGƒe õ u«eCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH AGóàH’Gh ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٤ 



10

: تعريف الوقف: أوالً
تنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. الوقف هو: قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يُ

ثانيًا: تعريف االبتداء:
االبتداء هو: الشروع في القراءة، سواء سبق هذا الشروع وقف أو ال.

ثالثًا: تعريف علم الوقف واالبتداء: 
علم بقواعد يُعرف بها محالُّ الوقف ومحالُّ االبتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما ال يصح.

الله بن عمر       قال: (لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن، وتنزل  عن عبد 
السورة على محمد ملسو هيلع هللا ىلص فنتعلم حاللها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم 
القرآن، ولقد رأيت اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري 

ل) (١). قَ ثْرَ الدَّ ما آمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره نَ
ما الذي تستفيده من هذا األثر؟

......................................................................................................      ١ 

......................................................................................................     ٢ 

...................................................................................................... ٣

ó«¡“

AGóàH’Gh ∞bƒdG ∞jô©J

(١) أخرجه النحاس والحاكم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين، وال أعرف له علة) ووافقه الذهبي، والبيهقي .
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قال اإلمام: محمد بن الجزري (١):

ال بد من معرفة الوقوف وبعد تجويدك للحروف  

تظهر أهمية الوقف واالبتداء في أمور:
 ١     أن معاني القرآن الكريم يتوقف ظهورها ومرادها على الوقف واالبتداء.

 ٢     أن الوقف واالبتداء باب للتدبر واالستنباط واإلعجاز.

 ٣     أن الوقف واالبتداء له عالقة بعلوم أخر كالتفسير واللغة.

AGóàH’Gh ∞bƒdG á«ªgCG

Ωالتوضيحاحلالةالكلمة

١
('&     )

وقف جائز()
نلحظ هنا أن الوقف واالبتداء مظهران للمعنى ومبينان للمراد، 

ا، وأما املثال الثاين فهو مثال عىل  ففي املثال األول أعطى معنًى تامًّ
ا يرتتب عليه؛ فلذا ينبغي  الوقف القبيح الذي يفيد معنًى مرفوضً
عىل القارئ أن يعتني هبذا الباب العظيم الذي يكون سبباً للتدبر عىل القارئ أن يعتني هبذا الباب العظيم الذي يكون سبباً للتدبر 
ا يرتتب عليه؛ فلذا ينبغي  الوقف القبيح الذي يفيد معنًى مرفوضً
عىل القارئ أن يعتني هبذا الباب العظيم الذي يكون سبباً للتدبر 
ا يرتتب عليه؛ فلذا ينبغي  الوقف القبيح الذي يفيد معنًى مرفوضً

والتأمل.
٢

vutsvuts ))
(xwوقف قبيح

(١) المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص٨ .

á∏ãeC’G
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التي تحتها خط في اآلية اآلتية إلى كلمات يصح الوقف عليها،  أصنِّف الكلمات 
وكلمات ال يصح الوقف عليها، مع بيان السبب.

قال تعالى: :!"#$%&')(*+,-9(١).

◊UA½1

السببكلمات ال يصح الوقف عليهاالسببكلمات يصح الوقف عليها

التقويم:

(١) ما أهمية الوقف واالبتداء؟
(٢) أضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى:

(٣) أذكر مثاالً على ما يصح الوقف عليه، ومثاالً آخر على ما ال يصح الوقف عليه.

القائمة الثانيةالقائمة األولى

(   ) الوقف.
١ـ علم بقواعد يُعرف بها محالُّ الوقف ومحالُّ االبتداء في القرآن الكرمي، ما 

يصح منها وما ال يصح.

٢ـ قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يُتنفس فيه عادة بنية استئناف (   ) االبتداء.
القراءة.

الوقف  (   ) علم 
واالبتداء.

٣ـ الشروع في القراءة، سواء سبق هذا الشروع وقف أو ال.

( ١) الحج (٦).
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بعض المصنفات المطبوعة في الوقف واالبتداء:

١.إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب الله عزّ وجل، 

ألبي بكر محمد بن األنباري،  تحقيق: محيي الدين 

عبدالرحمن رمضان.

٢.القطع واالئتناف، ألبي جعفر أحمد النحاس، 

تحقيق: أحمد خطاب العمر.

٣.المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب الله عزّ 

وجل، ألبي عمرو عثمان الداني، تحقيق: يوسف 

المرعشلي.

٤.منار الهد في بيان الوقف واالبتدا، ألحمد بن 

محمد األشموني، تحقيق: عبدالرحيم الطرهوني.

٥.معالم االهتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء، 

لمحمود خليل الحصري.



AGóàH’Gh ∞bƒdG óYGƒb  ¢SQódG
ÊÉãdG

2

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.AGóàH’Gh ∞bƒdG óYGƒb ôcPCG      ١    

.AGóàH’Gh ∞bƒdG ä’ÉM O uóYCG      ٢ 

.AGóàH’Gh ∞bƒdG ä’ÉM ≈∏Y πuãeCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH AGóàH’Gh ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٤ 
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للوقف واالبتداء قواعد أساسية يُرتكز عليها، أهمها:

 ١     ال يُفصل بين المتالزمات اللغوية واللفظية: كالفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، 

والحال وصاحبه، واسم إن وخبرها، واسم كان وخبرها، وفعل الشرط وجوابه.

نّة.   ٢     الوقف على رؤوس اآلي سُ

ا. ا إال ما أفسد المعنى قصدً  ٣     ليس في القرآن وقف واجب وال حرام شرعً

 ٤     ال يكون االبتداء إال بكالم مستقل غير مرتبط بما قبله في المعنى.

.(١) 9¶µ´³²±°¯®: :قال الله تعالى

ه صحيح؟ ولماذا؟ قرأ خالد اآلية السابقة، فوقف على كلمة :9² هل وقفُ

أراد سعيد أن يقرأ اآلية السابقة، فأراد أن يبدأ بكلمة :9³ هل ابتداؤه  صحيح؟ ولماذا؟

ó«¡“

AGóàH’Gh ∞bƒdG óYGƒb

(١) البينة (٧).
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التوضيحالسبباحلالةاملثال

9A@?>=: ال يصح الوقف هنا
وال االبتداء مبا بعده

لفصله بني اسم 
إن وخبرها

نلحظ هنا أن األمثلة 
سيقت لبيان أثر الفصل بني 

املتالزمات اللغوية واللفظية، 
وأن أهم قاعدة يقوم عليها 
الوقف هي: عدم الفصل 

بني هذه املتالزمات ؛ لوجود 
عالقة لفظية ال يفهم الكالم 

بدوهنا.

9 p  o  n  m: ال يصح الوقف هنا
وال االبتداء مبا بعده

لفصله بني 
الفعل وفاعله

9 ÕÔÓÒÑÐ: ال يصح الوقف هنا
وال االبتداء مبا بعده

لفصله بني 
الشرط وجوابه

9 EDCBA@?: ال يصح الوقف هنا
وال االبتداء مبا بعده

لفصله بني احلال 
بدوهنا.وصاحبه 9 وصاحبهوال االبتداء مبا بعده:

قال اإلمام: محمد بن الجزري: (١)

وال حرامٌ غير ما له سبب وليس في القرآن من وقف يجب  

(١) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص٨.

á∏ãeC’G
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(١) مريم (٩٦).
(٢) الفرقان (٧٠).

.(٢٦) (٣) الشور
(٤) الشعراء (٥٨).

أعلِّل منع الوقف على ما تحته خط في اآليات اآلتية:
.(١)9)('&%$#"!:     ١ 

التعليل: ........................................................

 .(٢) 9RQPO:     ٢ 

التعليل: ........................................................

.(٣) 9utsr:      ٣ 

التعليل: ........................................................

.(٤) 9ÙØ×:      ٤ 

التعليل: ........................................................

1 ◊UA½
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ُأعطي مثاًال للوقف الممنوع لألسباب اآلتية:

2

املثالالسبب

الفصل بني الفعل 
والفاعل.

الفصل بني فعل الشرط 
وجوابه.

الفصل بني الصفة 
واملوصوف.

يقرأ الطالب اآليات اآلتية، مع مراعاة مواضع الوقف واالبتداء:

IHGF          EDCBA@?>=<;:::قال الله تعالى

W V U T S R Q P O N M L K J

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

w v u t s r q p n m l k j i h g

.(١) 9£¢¡       Ê~}|{zyx

 wKLF�« oO³D²�«

(١) يونس (٢٢-٢٣)

◊UA½
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التقويم:

(١) ما قواعد الوقف واالبتداء؟
(٢) أبحث في الدرس عن سبب عدم صحة الوقف واالبتداء في األمثلة اآلتية:

 .9A@?>=: :أـ قال تعالى
 .9p  o  n  m: :ب ـ قال تعالى

ج ـ قال تعالى: :998765. 
د نوع الوقف في األمثلة اآلتية: ا على خبراتك السابقة، حدِّ (٣) معتمدً

أ ـ قال تعالى: :&'9.
.9KJI: :ب ـ قال تعالى

ج ـ قال تعالى: :%  &  '  )  (9.

العلة في تقديم الوقف على االبتداء :
ا في  قدم العلماء الوقف على االبتداء وإن كان مؤخرً
الرتبة ؛ ألن كالمهم في الوقف الناشئ عن الوصل، 

واالبتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده.
الحقيقي  الوقف  على  فسابق  الحقيقي  االبتداء  وأما 
فال كالم فيهما ؛ إذ ال يكونان إال كاملين كأول السورة 

والقصيدة وأواخرها.



∞bƒdG ΩÉ°ùbCG  ¢SQódG
ådÉãdG

3

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.∞bƒdG ΩÉ°ùbCG ≈∏Y ±ô©JCG      ١      

.…QÉ«àN’G ∞bƒdG ΩÉ°ùbCG ÚH õ u«eCG      ٢ 

.…QÉ«àN’G ∞bƒdG ΩÉ°ùbCG øe º°ùb πc ≈∏Y πuãeCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°üdG ¬àØ°üH ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٤ 
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ينقسم الوقف إلى ثالثة أقسام:
 ١     الوقف االختياري:

تعريفه: الوقف الذي يقصده القارئ باختياره من غير عروض سبب من األسباب.
حكمه: سيأتي تفصيله إن شاء الله.

 ٢     الوقف االضطراري:

س أو العطاس وغير ذلك. تعريفه: الوقف الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته إليه،كضيق النَّفَ
حكمه: وقف جائز للضرورة، وبعد ذهابها يعود إلى المعنى الكامل ويبتدئ منه.

 ٣     الوقف االختباري:

تعريفه: الوقف الذي يطلب من القارئ عند سؤال ممتحن أو تعليم متعلم.
حكمه: يجوز الوقف عليه عند السؤال ؛ لبيان موافقة الوقف للرسم العثماني، السيما في باب المقطوع 

والموصول، وتاءات التأنيث، والحذف واإلثبات.

تعرض للقارئ أحوال يضطر عندها إلى الوقف على ما ال يصح الوقف عليه؛ فماذا يعمل؟
الجواب عن هذا السؤال يقودنا إلى الكالم عن أقسام الوقف، وهو موضوع درس اليوم.

ó«¡“

 ∞bƒdG ΩÉ°ùbCG
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للعلماء في تقسيم الوقف االختياري عدة مذاهب، إال أن األشهر أربعة أقسام:
: الوقف التام: أوالً

ا وال معنى. ق بما بعده لفظً تعريفه: الوقف على ما تم معناه ولم يتعلَّ
حكمه: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده.

.(١)9KJI: : مثاله

ثانيًا: الوقف الكافي:
تعريفه: الوقف على ما تم لفظه دون معناه.

حكمه: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده.
مثاله : :¨©9(٢).

ثالثًا: الوقف الحسن:
ا ومعنى. ق بما بعده لفظً تعريفه: الوقف على ما تم في ذاته وتعلَّ

حكمه: يوقف عليه، وال يبتدأ بما بعده، بل يرجع القارئ حتى يبدأ بمعنى تام.
.(٣) 9RQPONM: : مثاله

ا: الوقف القبيح: رابعً
تعريفه: الوقف على ما يغير المعنى، أو ما ليس له معنى.

ا يُعيد من المعنى التام إال إذا كان رأس آية. ا، فإن وقف عليه اضطرارً حكمه: ال يجوز الوقف عليه قصدً
مثاله : الوقف على :& 9 من :&')(9 (٤).

 …QÉ«àN’G ∞bƒdG ΩÉ°ùbCG

(١) البقرة  (٥).
(٢) الزخرف  (١٩).

(٣) البقرة (٧).
(٤) الفاتحة  (٢).
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التوضيحنوعهاملثالمم

ا على تام:;>=< ١9 نلحظ هنا أن الوقف االختياري جاء مقسمً
أربعة أقسام: تام وهو الذي أفاد معنىً كامالً ولم 
ا وال معنى، ثم الكافي وهو  يتعلق بما بعده ال لفظً
أربعة أقسام: تام وهو الذي أفاد معنىً كامالً ولم 
ا وال معنى، ثم الكافي وهو  يتعلق بما بعده ال لفظً
أربعة أقسام: تام وهو الذي أفاد معنىً كامالً ولم 

الذي أفاد معنىً كامالً لكنه تعلق بما بعده معنى، 
ثم الحسن وهو ما تم في ذاته وتعلق بما بعده 

ا ومعنى، ثم القبيح وهو على أنواع: إما أال  لفظً
ا، أو ما  ا تعسفيًّ يؤدي إلى فائدة، أو ما كان وقفً

ا. ا شاذًّ أفاد معنى قبيحً
ا، أو ما  ا تعسفيًّ يؤدي إلى فائدة، أو ما كان وقفً

ا. ا شاذًّ أفاد معنى قبيحً
ا، أو ما  ا تعسفيًّ يؤدي إلى فائدة، أو ما كان وقفً

٢9�cba`:كافي

حسن:³²± ٣9

٤
zyxw:

قبيح}{9

قال اإلمام: محمد بن الجزري(١):

ال بـد مـن معرفـة الوقـوف
ثالثـة تــام وكـاف وحسـن
تعلـق أو كان معنـى فابتـدي
إال رؤوس اآلي جوز فالحسن
الوقـف مضطـرا ويبـدا قبله

للحـروف تجويـدك  وبعـد 
ـمُ إذن سَ قْ تُ واالبتـداء وهـي 
وهـي لما تـم فإن لـم يوجد
ا فامنعن فالتام فالكافي ولفظً
وغيــر مــا تــم قبيــح ولـه

(١) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه (ص٨).

á∏ãeC’G
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أربط بين القائمة (أ) والقائمة (ب):

أقارن بين أقسام الوقف من حيث المفهوم، والحكم:

1

2

)( أ ) ( ب 

الوقف التام
الوقف الكافي
الوقف احلسن
الوقف القبيح

الوقف على ما مت معناه ولم يتعلق مبا بعده لفظاً وال معنى.
الوقف على ما يغير املعنى، أو ما ليس له معنى.

الوقف على ما مت لفظه دون معناه.
الوقف على ما مت في ذاته وتعلق مبا بعده لفظاً ومعنى.

احلكماملفهوماملفهومنوع الوقفنوع الوقف

الوقف التام

الوقف الكافي

الوقف احلسن

الوقف القبيح

◊UA½

◊UA½
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ا أو كافًيا أو حسًنا أو  أعطي من حفظي أمثلة على الوقف (من حيث كون الوقف تاّمً
قبيًحا) حسب الجدول اآلتي:

3

نوع الوقفنوع الوقفاآليةمم

١

٢

٣

٤

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مراعين أحكام الوقف االختياري بالنظر إلى أقسامه األربعة.
  M  L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B: :قال الله تعالى

   Z  Y  X  W  VU   T  S  R  Q  PO  N
  e  dc   b  a  `  _  ^  ]  \   [
  p   o   n   m   l   k    j   i   h   g   f
  |   {    zy   x   w   v   u   t   s   r    q
{  ~  ے¡  ¢   £  ¤¥  ¦  §  ¨  ©           
  ¶   µ   ´    ³    ²   ±    °   ¯   ®   ¬   «    ª

.(١) 9¾  ½     ¼  »  º¹  ¸

 wKLF�« oO³D²�«

(١) األعراف (٨٥-٨٧) .

◊UA½
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التقويم:

(١) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه في القائمة األولى:

(٢) ما أقسام الوقف االختياري؟
(٣) مثِّل على كل نوع من أنواع الوقف االختياري، وبيِّن حكمه. 

د نوع الوقف في األمثلة اآلتية: (٤) حدِّ
.(١)9ba`_^]\[: :أ ـ قال تعالى

.(٢)9MLKJ: :ب ـ قال تعالى
.(٣)9¡k~}|{z: :ج ـ قال تعالى

.(٤)9ÉÈÇÆÅÄÃÂÁ: :د ـ قال تعالى

القائمة الثانيةالقائمة األولى

االضطراري. ـ الوقف الذي يطلب من القارئ عند سؤال ممتحن أو تعليم متعلم.( ) الوقف  ١

االختياري. ( )  الوقف 
س أو  ـ الوقف الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة أجلأته إليه،كضيق النَّفَ ٢

العطاس وغير ذلك.

االختباري. ( ) الوقف 
٣ـ الوقف الذي يقصده القارئ باختياره من غير عروض سبب من األسباب.

(١) المائدة (٧٣).
(٢) البقرة (٢٦).

(٣) الفرقان (٢٩).
(٤) يونس (١٠٧).
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وقف التعسف:
غ لها إال مجرد اإلغراب  سوِّ الوقف الشاذ من الوقوف التي ال مُ
فيقفون  الكريم  القرآن  قارئي  بعض  به  يأتي  السامعين،  على 
على كالم يوافق في ظاهره اللغة ويخالف في حقيقته مقصود 
أو  الفقهية،  الناحية  من  أو  العقدية،  الناحية  من  إما  الشارع، 
السامعين  إعجاب  جلب  وهدفهم:  التفسيرية،  الناحية  من 
وانتباههم لما يقرؤون، ومن هذه الوقوف الشاذة:                    
\: تعالى:  قوله  من   9ba: على   ١.الوقف 

.(١) 9fedcba`_^]
 Ö  Õ  Ô: تعالى:  قوله  من   9Ú: على  ٢.الوقف 
9 ß Þ  Ý Ü Û Ú ÙØ×

(١) البقرة (١٥٨).

(٢) البقرة (٢٨٦).

.(٢)



»a ∞bƒdG äÉeÓY
∞jô°ûdG ∞ë°üªdG

 ¢SQódG
™HGôdG

4

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.∞jô°ûdG ∞ë°üŸG ‘ ∞bƒdG äÉeÓY ≈∏Y ±ô©JCG      ١      

.∞bƒdG äÉeÓY øe áeÓY πc Ò°ùØJ ôcPCG      ٢ 

.∞bƒdG ™°VGƒe õ u«eCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٤ 
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استعملت اللجان المشرفة على طباعة وضبط المصاحف الشريفة عالمات للوقف ؛ تيسيراً على القارئ 
في معرفة محل الوقف على اختالف رتبه وأقسامه، وهي:

 ١         : عالمة الوقف الالزم، وهو وقف البيان.

 ٢        : عالمة الوقف الممنوع، وهو الوقف القبيح.

 ٣         : عالمة الوقف الجائز لتساوي الطرفين، وهو الوقف الكافي.

 ٤         : عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، وهو الوقف الحسن.

 ٥        : عالمة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، وهو الوقف التام.

 ٦                 : عالمة تعانق الوقف؛ بحيث إذا وقف القارئ على أحد الموضعين ال يقف على اآلخر، وهو 

وقف التجاذب والتعانق.

ت بك هذه العالمات؟ س١: هل مرّ
س٢: ما الذي تدل عليه هذه العالمات ؟

ó«¡“

∞jô°ûdG ∞ë°üªdG »a ∞bƒdG äÉeÓY
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التوضيحنوعهاملثالم

١9�gfedc:
نلحظ هنا أن عالمات الوقف جاءت متنوعة 

بحسب سياق اآلية واكتامل املعنى وموقع اللفظ 
من اإلعراب.

٢9 °¯®:

٣9�{zyxwvu:�{zyxwvu:�{zyxwvu

٤9 _^]\[Z:

أضع العالمات اآلتية في مكانها المناسب من الجدول:
(         ،     ،       ،    ،    ،    )

1

الوقف التامالوقف التاموقف التعانقالوقف احلسنالوقف القبيحوقف البيانالوقف الكافيالوقف الكافي

á∏ãeC’G

◊UA½
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أضع عالمة الوقف المناسبة على الكلمة الملونة باللون األحمر في األمثلة اآلتية؛ 
مستعيًنا في ذلك بالمصحف الشريف:

 B   A   @   ?   >   =   <   ;  :   9  : تعالى:  قال  ١ـ 
.(١) 9JIHG:EC

.(٢) 9ÌËÊÉÈÇÆÄÃ: :٢ـ  قال تعالى
.(٣) 9����������Æ��Å�Ã��Â��Á����À: :٣ـ  قال تعالى

٤ـ  قال تعالى: :!"#$%&')*+,
.(٤) 9/.-

نهما  أستخرج من المصحف الشريف موضعين عليهما عالمة تعانق الوقف، وأدوِّ
هنا موضًحا اسم السورة ورقم اآلية:

١ـ.................................................

٢ـ .........................................................

2

3

يقرأ الطالب من سورة النور من اآليتين (٤٠،٣٥) من المصحف الشريف مع مراعاة الوقف حسبما 
تدل عليه عالمة الضبط. 

 wKLF�« oO³D²�«

(٢) القمر (٦). (١) النساء (٩٢).  
(٤) األحزاب (١). (٣) سبأ (١٧).  

◊UA½

◊UA½
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التقويم:

(١) عالم تدل عالمات الوقف اآلتية؟

د عالمة الوقف، وبيِّن نوعه في الكلمات الملونة باللون األحمر: ا، ثم حدِّ (٢) اقرأ األمثلة اآلتية جهرً
.  (١) 9WVUTSRQONM: :أ ـ  قال تعالى

  w  v u t r q p o m l k j i h g: :بـ  قال تعالى
.(٢) 9 x

98654310/.-,: تعالى:  قال  ـ  ج 
.(٣)  9;:

�µ�´²�±�°�¯�®�¬«ª�©�¨: تعالى:  قال  ـ  د 
.(٤)  9¸�¶

(٣) مثِّل مما درست من آيات كريمة أمثلة لمواضع عالمات الوقف اآلتية:

اصطلـح علماء المغاربـة في وقـوف المصاحف 
المغربية على عالمة واحدة وهي (صه)، وداللتها 

اللغوية تعني: 
اسـكت، وتشـمل جميع الوقوف سواء الالزمة أو 
ا في ذلك ألوقاف  التامة أو الكافية أو الحسـنة، تبعً

الشيخ الهبطي (ت: ٩٣٠هـ) .

(٢) الملك (١٩). (١) يس (٧٦).  
(٤) األحزاب (٣٩). (٣) سبأ (٤١).  
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AGóàH’Gh ∞bƒdG á°UÓN
πeÉ°T ≥«Ñ£J ™e

ص أهم ما تعلمته من أحكام الوقف واالبتداء حسب العناصر اآلتية:  لخِّ

تعريف الوقف: ........................................................................................

تعريف االبتداء: .......................................................................................

تعريف علم الوقف واالبتداء: ..........................................................................

قواعد الوقف واالبتداء:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

 á°UÓÿG :’hCG
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عالمات الوقف في المصحف الشريف:  
١-   : عالمة الوقف .............................................
٢-   : عالمة الوقف ............................................

٣-   : عالمة الوقف .............................................

٤-    : عالمة الوقف .............................................

٥-    : عالمة الوقف .............................................

٦-   : عالمة الوقف .............................................

∞bƒdG ΩÉ°ùbCG

…QÉ«àNG
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يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع مراعاة الوقف حسبما تدل عليه عالمة الضبط.  

قال الله تعالى::!"#$%&')(*+,-./10

BA@?><;:98765432

PONMLKJIHGFEDC

ba`_^\[ZYXWVUTSRQ

rqponmlkjihgfedc

Á~}|{zyxwvuts

°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡

À¿¾½¼»º¹¸¶µ ´³²±

ÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ

.(١)    9ÚÙØ×ÖÕÔ

 πeÉ°ûdG ≥«Ñ£àdG :É k«fÉK

(١) القصص (٦٠-٧٠) .



âµ°ùdGh ™£≤dG  ¢SQódG
¢ùeÉÿG

5

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.âµ°ùdGh ™£≤dG ≈æ©e ôcPCG      ١ 

.âµ°ùdGh ™£≤dG ÚH õ u«eCG      ٢ 

.âµ°ùdGh ™£≤dG ≈∏Y πuãeCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH âµ°ùdGh ™£≤dG ≥ uÑWCG      ٤ 
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استمع إلى أحد القراء وهو يقرأ اآليتين اآلتيتين:

قال الله تعالى: : (١).

وقال الله تعالى: : (٢).

استمع إليه مرة أخر، والحظ الفرق بين الوقف على كلمة : في اآلية األولى، والوقف 

9 في اآلية الثانية. على كلمة :

ن ما الحظته:  دوِّ
......................................................................................................................

: اإلبانة واإلزالة. لغةً
ا: قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية اإلعراض عن القراءة. اصطالحً

: المنع. لغةً
ا: قطع الصوت على حرف قرآني بزمن ال يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. اصطالحً

 ™£≤dG ∞jô©J

 âµ°ùdG ∞jô©J

ó«¡“

(١) الحجرات (١١) .
(٢) يس (٥٢) .
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التوضيحاحلكماملثالمم

١9 hgf: قطع إذا ترك
القراءة

نلحظ هنا أن القطع حيصل عىل رأس كل آية 

إذا قصد القارئ اإلعراض عن القراءة ومل يرد 

استئنافها، وأما السكت فهو واقع عىل كلامت 

خمصوصة يف مواضع خمصوصة يأيت ذكرها يف 

الدرس القادم إن شاء اهللا.

٢9 ponm: ponm: ponm قطع إذا ترك
القراءة

٣9 ÇÆÅÄ:

سكت إذا قطع 
الصوت من غير 
تنفس واستأنف 

القراءة

٤9������:������:������

سكت إذا قطع 
الصوت من غير 
تنفس واستأنف 

القراءة

مة إبراهيم السمنودي (١): قال العالَّ

واسكت على مرقدنا وعوجا والقطع كالوقف وفي اآليات جا  

(١) آللئ البيان في تجويد القرآن ص٩٥.

á∏ãeC’G

أقارن بين الوقف والقطع والسكت من حيث المفهوم مبيًنا أوجه االتفاق واالختالف:

1

أوجه االختالفأوجه االتفاقاملصطلح

الوقف

القطع

السكت

◊UA½
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أعطي مثاًال لكل من الوقف والقطع والسكت:
١ـ مثال الوقف: ....................................................
٢ـ مثال القطع: ....................................................
٣ـ مثال السكت: ..................................................

2

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين القطع والسكت:
: القطع: أوالً

.(١) 9                              hgf:
.(٢) 9NMLKJIHGF:

.(٣) 9RQPONMLKJ:
ثانيًا: السكت:

.  9 ¿  ¾  ½  ¼    »  º ¹¸¶µ´³²±°¯®¬«:
.(٥)9ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º:

.(٦) 9ÌËÊÉÈÇÆÅÄ:

 wKLF�« oO³D²�«

(٤)

(١) الناس (٦).
(٢) األنفال (٦٤).

(٣) اإلسراء (١٠٨).

(٤) الكهف (١-٢).
(٥) يس (٥٢).

(٦) الحاقة (٢٨-٢٩).

◊UA½
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التقويم:

(١) ضع في الفراغات اآلتية المصطلح المناسب:
( القطع،  السكت)

أـ .................  قطع الصوت على حرف قرآني بزمن ال يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة .
ب ـ ..............  قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية اإلعراض عن القراءة.

(٢) ما المعنى اللغوي للقطع والسكت؟.
د مواضع القطع ومواضع السكت في اآليات اآلتية: (٣) حدِّ

.(١) 9DCBA@: :أ- قال تعالى
 .(٢)9ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ: :ب- قال تعالى

.(٣)9srqponmlkji: :ج- قال تعالى
.(٤)9JIHGF: :د- قال تعالى

أهل  بعض  يذكرها  التي  المشهورة  الوقوف 
نحو:  ملسو هيلع هللا ىلص عن جبريل        النبي  المروية عن  األداء 

:_`9، وهكذا أوقاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أوقاف  وكذا  تقدم،  ما  نحو  المشهورة  عشر  السبعة   

 º::ملسو هيلع هللا ىلص نحو الغفران العشرة المنسوبة إلى النبي 
كلها  هذه   ،9  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À¿  ¾  ½  ¼  »
وقوف مشروعة مستحبة في الجملة، غير أنه اليصح 

رفعها إلى المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ال أصل لها .

(١) القيامة (٢٧).
(٢) فاطر (٣٨).

(٣) المطففين (١٤).
(٤) التين (٨).

‹



âµ°ùdG ™°VGƒe  ¢SQódG
¢SOÉ°ùdG

6

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.õFÉ÷Gh ÖLGƒdG âµ°ùdG ≈∏Y ±ô©JCG      ١      

.∞jô°ûdG ∞ë°üŸG ‘ âµ°ùdG ™°VGƒe O uóMCG      ٢ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH âµ°ùdG ≥ uÑWCG      ٣ 
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في  إال  تطبيقه  يمكن  ال  أنه  إال  الكريم،  القرآن  قراءة  في  السكت  معنى  على  السابق  الدرس  في  تعرفت 
مواضع مخصوصة من القرآن الكريم؛ وذلك أن السكت مقيد بالسماع والنقل وليس باالجتهاد، ويأتي 

هذا الدرس لبيان هذه المواضع.

السكت في القرآن الكريم على نوعين:
النوع األول: السكت الواجب:

وقد اختص به حفص ـ رحمه الله ـ وذلك في أربعة مواضع(١):
 ١     على األلف المبدلة من التنوين في لفظ :¶9 حالة الوصل بـ :9º في قوله تعالى: 

.(٢) 9º    ¹ ̧                                                         ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «:
 ¼ » º: :9 في قوله تعالىÅÄÃÂ: ٢     على األلف من :¿9 حالة وصلها بـ 

. (٣) 9 Å Ä Ã ÂÁ À¿ ¾ ½
.(٤) 9CBA@:  :9 في قوله تعالىA: ٣     على النون من لفظ 

.
(٥) 9onmlkji::9 في قوله تعالىk:  ٤     على الالم من لفظ 

النوع الثاني: السكت الجائز:
وذلك في موضعين:

 ١     بين آخر سورة األنفال  وأول سورة التوبة(٦) .

.(٨)(٧) 9ÊÉÈÇ: :9حال وصلها بما بعدها في قوله تعالىÇ: ٢     على الهاء من لفظ 

 âµ°ùdG ™°VGƒe

(١) وذلك من طريق الشاطبية.
(٢) الكهف  ١-٢.

(٣) يس (٥٢).
(٤) القيامة (٢٧).

(٥) المطففين (١٤).
(٦) األوجه الجائزة بين سورتي األنفال والتوبة:        ١-الوقف.      ٢-السكت.       ٣-الوصل.

(٧)  وله وجه آخر عند الوصل، هو إدغام الهاء في الهاء من قبيل المثلين الصغير.
(٨) الحاقة (٢٨-٢٩).

ó«¡“
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قال اإلمام: القاسم الشاطبي (١):
وجا بـــال وسكتةُ حفصٍ دون قطع لطيفةٌ                على ألف التنوين في عِ

م بل ران والباقون ال سكت موصال نْ راق ومرقدنا وال   وفي نُون مَ

الفرق بين السكت الواجب والسكت الجائز هو:

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

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

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

1

(١) حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص٨٣، ٨٤.

◊UA½
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: يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين السكت: أوالً

.9... º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«: -١

.9ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º: -٢

.9DCBA@: -٣

.9srqponmlkji: -٤

�������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á:  -٥

 &  %$#  "  !  :  ،9 ����������������������

.  9 * ) ( '
:ثانيًا: يقرأ الطالب اآلية اآلتية مطبقين السكت مرة وعدمه مرة أخر

.9ÌËÊÉÈÇÆÅÄ:

 wKLF�« oO³D²�«
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التقويم:

(١) ما السكتات األربع الواجبة عند حفص؟
(٢) ما السكتتان الجائزتان عند حفص؟

(٣) مثِّل مما درست على مواضع السكت اآلتية:
أـ على األلف المبدلة من التنوين.

ب ـ على النون من لفظ (من).
ج ـ على الالم من لفظ (بل).

وصف العلماء لمقدار السكت :

قال حمزة : سكتة يسيرة .

وقال األشناني : سكتة قصيرة .

وقال الكسائي : سكتة مختلسة من غير إشباع .

وقال الشاطبي : وسكتهم المختار دون تنفس .

وقال الجعبري : قطع الصوت زمنًا قليالً أقصر 

ا . من زمن إخراج التنفس ؛ ألنه إن طال صار وقفً

والسكت مقيد بالسماع والنقل .



º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG
(ΩhôdGh ¿ƒµ°ùdG)

 ¢SQódG
™HÉ°ùdG

7

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ôcPCG      ١ 

.¢†ëŸG ¿ƒµ°ùdÉH É¡«∏Y ∞bƒj »àdG ™°VGƒŸG uÚHCG      ٢ 

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ≈∏Y πuãeCG      ٣ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٤ 
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"!: تعالى:  قوله  بلغ  فلما  النمل،  سورة  زمالئه  وبين  معلمه  عند  التالوة  درس  في  محمد  قرأ 
فابتسم  بالنون،   9%: (١)  وقف على كلمة   9*)('&%$#

المعلم وقال له: أحسنت، لماذا وقفت هكذا؟
فقال محمد: ألن الحرف األخير من الكلمة نون.

فقال المعلم: إجابة صحيحة، تابع التالوة...
فأردف محمد قراءته حتى أنهى هذه اآلية.

فقال له المعلم: قف على كلمة  :)9.
ا. فقرأ محمد الكلمة ووقف عليها بالنون أيضً

فقال المعلم: هل هذا هو الجائز؟ أم هناك وجهٌ آخر؟
فقال محمد: ال أدري، ولم يُجبْ غيره من الطالب! 

الوقف؟ في  الكيفية  من  لنا  يجوز  الذي  فما  القرآنية  الكلمة  على  نقف  أن  أردنا  إذا  المعلم:  فقال 
هذا هو موضوع درسنا إن شاء الله تعالى.

جرت عادة العرب في لسانها أال تقف على الحرف األخير من الكلمة بحركة كاملة، وال تبدأ بحرف ساكن 
ه، وال  سُ في نطقها، ومن المعلوم أن قارئ القرآن يحتاج أثناء قراءته إلى الوقوف واالستراحة كي يتراد له نَفَ
يجوز له الوقف إال على الحرف األخير من الكلمة، وهناك خمسة أنواعٍ لكيفية الوقف على أواخر الكلم 

وهي:

: الوقف بالسكون المحض. أوالً
والمراد بالسكون: عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه. 

والمراد بالمحض: الخالي من الروم أو اإلشمام.

 º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG

ó«¡“

(١) النمل (٣٦).
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وهذا النوع هو األصل في الوقف، وهو يكون في المواضع اآلتية: 
 ١      ما كان آخره ساكناً في الوصل والوقف، مثل: :§9.

.9Ø×: :ا اللتقاء الساكنين، نحو ك وصالً منعً  ٢      عارض الشكل، وهو ما تحرَّ

ا بالفتح، سواء كانت فتحة إعراب أو بناء، نحو:    ٣      المنصوب أو المفتوح: أي ما كان في الوصل متحركً

:99 و:(9.
:9ª بخالف المرسومة  التأنيث التي هي في الوصل تاء، وفي الوقف هاء ساكنة، نحو:   ٤      هاء 

بالتاء المبسوطة نحو: :9Z فإنها يدخلها الروم واإلشمام. 

وم: ثانيًا: الوقف بالرَّ
وم : خفض الصوت عند الوقف(١) على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما(٢). معنى الرَّ

.9{z:،9&:،9$: ،95: :نحو

حكم الروم: حكمه كحكم الوصل. 
وينبني على ذلك ما يأتي:

أ - ال يمد معه العارض للسكون.
ب ـ يعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل.

(١) وقد قدر العلماء الباقي بمقدار الثلث، والذاهب بمقدار الثلثين.
(٢) الروم له صوت خفي ال يسمعه إال القريب المصغي.

ما يجوز من أوجه املثالم
الوقف

التوضيح

١99 $ $::
السكون ، الروم

نلحظ هنا أن األمثلة جاءت متغايرة يف احلرف األخري 
فاختلفت أوجه الوقف بناء عىل هناية الكلمة القرآنية.

فاملكسور واملضموم جاز فيهام السكون والروم، واملفتوح 
وعارض الشكل ليس فيهام إال السكون.

٢9 Ø:

٣99 C::
السكون فقط

٤99 <::

á∏ãeC’G
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قال اإلمام: القاسم الشاطبي (١):
واإلسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه       من الوقف عن تحريك حرفٍ تعزال 

ال ــــا        بصــوت خفي كـل دان تنــــوَّ ورومك: إسماع المــحرك واقفً

أختار اإلجابة الصحيحة:
أـ ما كان آخره ساكًنا في الوصل والوقف:

( ) ال يجوز فيه روم وال إشمام. ( ) يجوز فيه  الروم  واإلشمام.   
ب ـ (السكون المحض)، كلمة المحض تعني: 

( ) الخالي من الروم أو اإلشمام. () عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه.  

1

(١) حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص٣٧.

أصنِّف الكلمات اآلتية إلى ما يلزم فيها السكون المحض، وما يجوز فيها السكون 
والروم عند الوقف عليها.

.9ª:      .  9f:        .  9zyx:
.9°:     . 9*:            .9®:

2

ما يجوز فيها السكون والرومما يجوز فيها السكون والرومما يلزم فيها السكون احملضما يلزم فيها السكون احملض

◊UA½

◊UA½
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: التطبيق على كلمات مفردة: أوالً
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مطبقين ما فيها من أوجه الوقف:

.93:
.9A:

.9d:
.92:

ثانيًا: التطبيق على اآليات:
ا بالكيفية الجائزة أداء: يقرأ الطالب اآليات اآلتية بالوقف على ما يصح فيه الوقف اختيارً

�q�p�on�m�l�k�j�i�h�g�f:: تعالى  الله  قال 

��: � � � �~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

�®���¬�«��ª�©�¨�§�¦�¥�¤��£¢��¡

.(١) 9�°�¯

 wKLF�« oO³D²�«

(١) اإلسراء (٢٣-٢٤) .
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التقويم:

(١) بيِّن المواضع التي يوقف عليها بالسكون المحض، وال يجوز فيها الروم واإلشمام.
ب الخطأ في الجملة اآلتية: (٢) صوِّ

وم: رفع الصوت عند الوقف على الفتحة أو الكسرة بحيث يظهر معظم صوتهما. الرَّ
وم. (٣) مثِّل مما درست على الوقف بالسكون المحض والوقف بالرَّ

وم واالختالس: الفرق بين الرَّ
وم واالختالس في تبعيض الحركة، ويختلفان فيما  يشترك الرَّ

يأتي :
وم : الرَّ

١.يُؤتى فيه بثلث الحركة، أي إن الذاهب من الحركة أكثر من 
الباقي.

٢.يكون في الحرف الموقوف عليه.
٣.ال يكون إال في الضمة والكسرة.

االختالس :
١.يُؤتى فيه بثلثَي الحركة، أي إن الذاهب من الحركة أقل من 

الباقي.
٢.يكون في وسط الكلمة أو الكالم.

٣.يكون في الحركات الثالث.



º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG
(∫GóHE’Gh ±òëdGh ΩÉª°TE’G)

 ¢SQódG
øeÉãdG

8

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ôcPCG      ١ 

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ≈∏Y πuãeCG      ٢ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٣ 
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مرَّ معنا في الدرس السابق أنواع الوقف على أواخر الكلم، وتعرفنا على نوعين اثنين من أصل خمسة أنواع 

لكيفية الوقف على آخر الكلمة القرآنية، وهما:

اإلسكان والروم، وبقي ثالثة أنواع، هي موضوع هذا الدرس إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: الوقف باإلشمام (١):

بالضمة من غير  النطق  المضموم مباشرة كهيئتها عند  الحرف  بُعيد تسكين  الشفتين  ضم  معنى اإلشمام: 

صوت(٢).

.9S:،9Û: :نحو

حكم اإلشمام : حكمه كحكم الوقف بالسكون.

وينبني على ذلك ما يأتي:

يُمد معه العارض للسكون.

يعامل الحرف الموقوف عليه باإلشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل الساكن.

ا: الوقف بالحذف: رابعً

معنى الحذف : إلغاء الحرف والوقوف على ما قبله.

يجري في هذا الوجه حذف ما يأتي:

.9ÁÀ: ،9j: :١-التنوين من المرفوع والمجرور، نحو

.9FED: :٢-صلة هاء الضمير، نحو 

(١) من فوائد الوقف بالروم أو اإلشمام: بيان الحركة األصلية للحرف الموقوف عليه التي تثبت في الوصل.
(٢) ال يدرك المكفوف وجه اإلشمام ؛ ألنه وجه قائم على اإلشارة دون النطق.

ó«¡“



54

.)2( 9CBA@?<=>;:نحو ،)3-صلة ميم الجمع )1

)': تعالى:  إال قوله  الوصل فقط، وليس لحفص منها  أثبتها في  َمْن  الزوائد عند  4-الياءات 

)*9    )3(، فأثبتها مفتوحة وصاًل، وله عند الوقف وجهان:
أ-الحذف.

ب-اإلثبات.

خامًسا: الوقف باإلبدال: 

معنى اإلبدال في علم الرسم : جعل حرف مقام حرف آخر.

ويجري في هذا الوجه إبدال ما يأتي:

1-تنوين النصب فيبدل ألًفا سواء في االسم المنصوب نحو:  :¿9، أو في االسم المقصور نحو: 

:*9، أو في لفظ :9Ø، أو في االسم الممدود، مثل: :ۅ9  و:ک9 .
.9ª: :2-هاء التأنيث المربوطة التي تكون تاء وصاًل، فتبدل في الوقف هاء ساكنة، نحو

التوضيحمايجوز من أوجه الوقفاملثالم

نلحظ يف املثال األول يف حال احلرف كان مضموًما السكون، الروم، اإلشمام:9: 19
تعدد حاالت الوقف عليه، بينام يف املثال الثاين يف 
هاء الكناية كان احلكم حذف الصلة أثناء الوقوف 
عليها، ويف املثال الثالث يف احلرف املنصوب نقف 
املثال  ويف  معنا،  مر  كام  املحض  بالسكون  عليه 

األخري نقف باإلبدال عىل تنوين النصب.

29 Ô:احلذف لصلة هاء الضمير

السكون:` 39

49 Ö:اإلبدال

الأمثلة

)1( قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظًا حال الوصل، وإذا وقفوا سكنوا هذه الميم، وال يدخلها روم  وال إشمام.
)2( الفاتحة )7(.
)3( النمل )36(.
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شاهد اإلشمام:
قال اإلمام: القاسم الشاطبي (١):

واإلشمام: إطباق الشفاه بُعيد ما       يُسكن ال صوتٌ هناك فيصحال

شاهد الحذف:
مة: إبراهيم السمنودي (٢): وقال العالَّ

   وعند "ها" أنثى  وميم الجمع أو       عارض تحريك كليهما نفوا

(١) حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص٣٧.
(٢) آللئ البيان في تجويد القرآن ص٨١.

أقارن بين الروم واإلشمام من حيث المفهوم واألحكام:

1

األحكاماألحكاماملفهوماملفهوماملصطلحمم

الروم١

اإلشمام٢

◊UA½
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الفرق بين الحذف واإلبدال هو:
........... .....................................................
...................... ..........................................

2

أختار (من بين القوسين) األوجه الجائزة في حالة الوقف على الكلمات المذكورة في الجدول 
اآلتي، مع بيان السبب:

(السكون المحض ـ السكون والروم ـ السكون والروم واإلشمام ـ الحذف ـ اإلبدال)

3

السببما يجوز من األوجهالكلمةمم

١99Ö::
٢99--::
٣99:  9::
٤99?::
٥99C::
٦99$::
٧99X::

◊UA½

◊UA½
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: التطبيق على الكلمات المفردة:  أوالً

يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مطبقين ما يجوز من أوجه الوقف:

. 9S:
. 9l:

.    9E:
. 9y:

ثانيًا: التطبيق على اآليات الكريمة:

: ا بالكيفية الجائزة أداءً يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين الوقف على ما يصح فيه الوقف اختيارً

¾½¼»º¹¸¶µ´³²±::تعالى الله  قال 

������ÆÅÄÃÂÁÀ¿

. (١)9�������


 wKLF�« oO³D²�«

(١) اإلسراء (٢٥-٢٧) .
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التقويم:

(١) اذكر أنواع الوقف على أواخر الكلم.
(٢) ضع في الفراغات اآلتية المصطلح المناسب:

           (الحذف،  اإلبدال)
أ-.........................  جعل حرف مقام حرف آخر.

ب-........................  إلغاء الحرف والوقوف على ما قبله.
(٣) مثِّل مما درست على الوقف باإلبدال و الوقف بالحذف.

حقيقة اإلشمام :
قال السخاوي: هو اإلشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال 
إذا  في موضع آخر: حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما 

لفظت بالضمة.
ا على كالمه: قال الشيخ علي الضباع معلقً

وكالهما واحد ألن اإلشارة في كالمه معناها أن تجعل شفتيك 
على صورتهما إذا نطقت بالضمة.

التقبيل  عند  كهيئتهما  الشفتين  ضم  هو  فقال:  بعضهم  وفسره 
بعد تسكين الحرف.



ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG á°UÓN
á∏eÉ°T äÉ≤«Ñ£J ™e º∏µdG

 ¢SQódG
™°SÉàdG

9

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ôcPCG      ١ 

.º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG ≈∏Y πuãeCG      ٢ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ≥ uÑWCG      ٣ 
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ص أهم ما تعلمته في موضوع الوقف على أواخر الكلم حسب العناصر اآلتية:  لخِّ

السكون هو: .........................................................................
وم هو: ............................................................................ الرَّ
اإلشمام هو: .........................................................................
الحذف هو: .........................................................................
اإلبدال هو: .........................................................................

 á°UÓÿG : k’hCG

º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ´GƒfCG

(١) السكون المحض
ما يختص بالسكون أربعة:

.....................(١
.................... (٢
.................... (٣
.................... (٤

وم  (٢) الرَّ
يختص بـ 

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

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

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

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

(٣) اإلشمام 
يختص بـ 

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

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

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

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

(٤) اإلبدال 
يدخل  في

..................... -١

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

..................... -٢

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

(٤) الحذف 
يدخل في

..................... -١

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

..................... -٢

.........................
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: ا بالكيفية الجائزة أداءً يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين الوقف على ما يصح فيه الوقف اختيارً

 . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! : تعالى:  الله  قال 

   = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  /
   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
   j i h g f e d c b a `_ ^ ] \ [
   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  k  ~  }  |  {
 »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª
   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

.(١) 9Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë

 πeÉ°ûdG ≥«Ñ£àdG :É k«fÉK

(١) الفرقان (٢١-٣٢) .



∫ƒ°UƒªdGh ´ƒ£≤ªdG  ¢SQódG
ô°TÉ©dG

10

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ≈æ©e ≈∏Y ±ô©JCG      ١ 

.∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG øe IóFÉØdG uÚHCG      ٢ 

.∞ë°üŸG º°SQ ‘ ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ÚH õ u«eCG      ٣ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG IAGôb ≥ uÑWCG      ٤ 
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قال الله تعالى::¬®¯9²±° (١).
.(٢)9ÅÄÃÂ: :وقال تعالى

اقرأ اآليتين السابقتين، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
ا  ـ في الكتابة ـ بين كلمتي :¬®9 في اآليتين؟ وما هو؟ س١: هل تجد فرقً

س٢: ماذا يسمى رسم الكلمة في كل من اآلية األولى والثانية؟
س٣: ما الفائدة من اختالف رسم الكلمة في اآليتين؟

تعرف ـ أكثر ـ على إجابة هذه األسئلة في هذا الدرس.

ل بعضها عن بعض في خط المصحف. صِ المقطوع : الكلمة التي فُ
ل بعضها ببعض في خط المصحف. صِ الموصول : الكلمة التي وُ

تظهر فائدة المقطوع والموصول في أمور :
 ١     جواز الوقف على الكلمة المقطوعة دون الموصولة.

 ٢     زيادة حروف المقطوع على حروف الموصول غالبًا.

 ٣      التفريق في األداء بين المقطوع والموصول.

 ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ∞jô©J

 ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG IóFÉa

ó«¡“

(١) النحل (٧٠).
(٢) األحزاب (٥٠).
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معرفة الكلمات المقطوعة أو الموصولة في القرآن يكون بالطرق اآلتية:
 ١     النظر في المصحف الشريف وحصر األشباه والنظائر في المقطوع والموصول.

 ٢     حفظ المنظومات التي اعتنت بذكر المقطوع والموصول وحصر كلماتها، كمنظومة الجزرية وآللئ 

البيان وغيرهما.

∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG áaô©e ¥ôW

 ٤     ضبط المتشابهات من جهة الرسم والحفظ.

 ٥     االختالف في بعض أحكام التجويد.

التوضيحاملثالم

١9Ø×:9Ø: 9 جاءت مفصولة يف اخلط عن�b: يالحظ هنا أن كلمة 

يف املثال األول، وهذا ما يسمى باملقطوع، بينام جاءت متصلة هبا يف 

املثال الثاين، وهذا ما يسمى املوصول. ٢9¬:

á∏ãeC’G
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قال اإلمام: محمد بن الجزري (١):

في المصحف اإلمام فيما قد أتى واعرف لمقطوع وموصول وتا   

أصنِّف الكلمات اآلتية إلى مقطوعة وموصولة بالنظر إلى رسمها:
.9a`_:               .9¼»:
.9²±:          .9ONM:

.9ED:   .9\[Z:

1

كلمات موصولةكلمات مقطوعة

(١) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص٨.

◊UA½
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د مواضع المقطوع والموصول  أتصفح آيات سورة الكهف، والقيامة، والجن، والمزمل، وأحدِّ
.9i h: في كلمة

2

رسم الكلمة في 
املصحف

نوع رسم الكلمة من حيث كونها رقم اآليةاسم السورة
مقطوعة أو موصولة

ُأجيب بصح أو خطأ فيما يأتي:

3

صح أم خطأالعبارة

ـ يجوز الوقف على الكلمة املقطوعة. ١

ـ تزيد حروف املوصول على حروف املقطوع. ٢

ـ ال يختلف األداء بني املقطوع واملوصول. ٣

ـ يوجد اختالف بني املقطوع واملوصول في بعض أحكام التجويد. ٤

◊UA½

◊UA½
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: التطبيق على الكلمات المفردة:  أوالً

يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بينها في األداء بالنظر إلى كون الكلمة مقطوعة أو موصولة:

.     9cb: 

. 9¬:
 .  9/.:

.9}:

ثانيًا: التطبيق على اآليات الكريمة:

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مميزين أداء المقطوع والموصول في كل منها:

+*     )('&%$#"!:  : تعالى  الله  قال 

 .(١) 976543210/.-,
 ³² ± °  ̄®   ¬ « ª ©: : قال تعالى

 À  ¾  ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶  µ´
.(٢)  9 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 wKLF�« oO³D²�«

(١) آل عمران (١٨٧) .
(٢) البقرة (٩٣) .
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التقويم:

(١) ما المراد بكل من المقطوع والموصول؟
(٢) ما الفائدة من معرفة المقطوع والموصول؟

د المقطوع منها والموصول: ا، ثم حدِّ (٣) اقرأ األمثلة اآلتية جهرً
أ- قال تعالى : :965432 (١) .

.(٢)  9£¢¡E~}: : ب- قال تعالى
ج- قال تعالى : :32   954  (٣).

.  (٤) 9æåäãâáàß: : د- قال تعالى

المقطوع هو المفصول :
ل  صِ ا، ويُطلق على الكلمة التي فُ يُسمى المقطوع مفصوالً  أيضً
بعضها عن بعض في خط المصحف، فإن كانت الكلمة مفصولة 
في الرسم فإنه يجوز للقارئ أن يقف عليها من باب االضطرار 
أو االختبار أو التعليم ، وال ينبغي تعمد الوقف على الجزء األول 

من الكلمة المفصولة لغير سبب؛ ألنه ليس بمحل للوقف.

(١) البقرة (٢٧١) .

(٢) البقرة (١٥٠) .
(٣) األنعام (١٢٥) .

(٤) النور (٤٣) .



∫ƒ°UƒªdGh ´ƒ£≤ªdG ΩÉ°ùbCG
 ¢SQódG
 …OÉ◊G

ô°ûY

11

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ΩÉ°ùbCG ≈∏Y ±ô©JCG      ١ 

.∞ë°üŸG º°SQ ‘ ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ÚH õ u«eCG      ٢ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U áØ°üH ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG IAGôb ≥ uÑWCG      ٣ 
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ا، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف  الكلمات المقطوعة والموصولة في القرآن الكريم محصورة عددً
ا خمسة، بيانها فيما يأتي:  فيه، وهي بهذا االعتبار تنقسم أقسامً

ينقسم المقطوع والموصول في القرآن الكريم إلى خمسة أقسام:
القسم األول : ما اتفق على قطعه في جميع القرآن الكريم، وذلك في سبع كلمات، وهي: 

.   9gfedcb: :١      (أن لم) نحو 

.   9IHGFEDCBA@?>: :٢     (عن من) نحو 

.   9£¢¡E~}: :٣     (حيث ما) نحو 

.   9cba`_^]\[Z: :ا ما) نحو  ٤     (أيًّ

 ٥     (ابن أم) نحو:::;>=<?9  .

 ٦     (إل ياسين ) نحو: :/93210   .

.   9ONM: :٧     (من مال ) نحو 

القسم الثاني : ما اتفق على وصله في جميع القرآن الكريم، وذلك في اثنتين وعشرين كلمة، وهي:
) نحو: :9£¢.  ١      (إالَّ

.9ON: :ا) غير الشرطية نحو  ٢      (أمَّ

ا) نحو: :965.  ٣     (نعمَّ

 ٤      (كأنما) نحو: :95432. 

 ∫ƒ°UƒŸGh ´ƒ£≤ŸG ΩÉ°ùbCG

ó«¡“
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.9ÐÏÎ: :5      )أيما( نحو 

 6      )مهما( نحو: :;<=9.

 7      )ربما( نحو: :)*+,9.

.9RQPONML: :8       )ممن( نحو 

 9      )مم( نحو: :96543.

.9ÔÓÒÑ::10      )فيم( نحو 

 11      )عم( نحو: :!"9.

 12       )ويكأن( نحو: :وَيَك�أَنَّ ¡9£¢.

.9¶µ´³: :13       )ويكأنه( نحو 

 14       )إلياس( نحو: :9³²±°.

.9ihgf: :15       )يبنؤم( نحو 

.9YXW: :16       )يومئذ( نحو 

.9DCB: :17       )حينئذ( نحو 

.9µ´³²±: :18       واو الجمع التي بعدها ألٌف محذوفة نحو 

.9TSR: :20       )ال( التعريفية توصل بما بعدها، نحو 

.9ml: :21       هاء التنبيه مع ما بعدها نحو 

21   ياء النداء مع ما بعدها نحو::!"9.

القسم الثالث: ما اتفق على قطعه في بعض المواضع، ووصله في مواضع أخرى ، وذلك في ست كلمات، 
وهي:

 9ba`_^: :1      )أم من( تقطع في سورة النساء والتوبة و الصافات و فصلت، نحو  
.9ÃÂÁ: :النساء: 109، وتوصل في البقية مع اإلدغام والغنة نحو

 9edcb: نحو:  والمعارج،  والفرقان  والكهف  النساء  سور:  في  تقطع  )مال(       2 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

19

20
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الفرقان: ٧، وتوصل في غير ذلك نحو: :9765432.
 ٣     (كي ال) تقطع في سور: النحل والموضع األول من األحزاب والحشر، نحو: :¬®¯9²±° 

.9ÅÄÃÂ: :النحل: ٧٠، وتوصل فيما بقي نحو
 ٤     (يوم هم) تقطع في غافر والذاريات، نحو: :[^_`9aالذاريات:١٣، وتوصل في 

.9rqp: :غيرها نحو
ا) تقطع في سورة الرعد نحو::9µ´³²±° الرعد: ٤٠، وتوصل   ٥     (إن مَّ

.9cb::مع اإلدغام والغنة في غيرها، نحو
 ٦     (عن ما) تقطع في سورة األعراف نحو: :9ONMLKJ األعراف: ١٦٦، وتوصل في 

غيرها، نحو: :¯9²±°.
 القسم الرابع : ما اختلف في قطعها ووصلها على أقوال، وهي:
(أال)، (فيما)، (بئسما)، (أينما)، (كلما)، (مما)، (أنما)، (الله) .

القسم الخامس : ثالث كلمات مختلفة، وهي:
في  األعراف: ١٠٠، واختلف  نحو::\[^_9  القرآن  لو) مقطوعة في جميع  (أن       ١ 

سورة الجن، والعمل على وصله، نحو: :96543 الجن: ١٦.
 ٢     (إن لم) موصولة في سورة هود، نحو: :9765 هود: ١٤، ومقطوعة في غيرها 

نحو: :9ËÊÉ   البقرة: ٢٤.
 ٣     (والت حين) تقطع في أصح القولين، نحو: :9765 ص: ٣.
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واعرف لمقطوع و موصول وتا
ال أن  كلمـات  بعشـر  فاقطـع 
وتعبـدوا ياسـين ثانـي هـود ال
مـا إن  أقـول  ال  يقولـوا  ال  أن 
نهوا اقطعوا من ما بروم والنسـا

فصلـت النسـا وذبـح حيـث ما 
األنعـام والمفتوح يدعـون معا
واختلـف سـألتموه  مـا  وكل 
خلفتموني واشتروا في ما اقطعا
كال روم  وقعـت  فعلـن  ثانـي 
فأينمـا كالنحل صـل ومختلف
وصـل فإلـم هـود ألـن نجعـال
وقطعهـم حـرج  عليـك  حـج 
ومــال هــذا والـذيــن هــؤال
ووزنـوهــم وكـالوهــم صـل

قال اإلمام: محمد بن الجزري (١):

في المصحف اإلمام فيما قد أتى
إال إلـــه  وال  مــلـجـــأ  مـــع 
يشركن تشرك يدخلن تعلوا على
بالرعـد والمفتوح صـل وعن ما
خلـف المنافقيـن أم مـن أسسـا
مـا إن  كسـر  المفتـوح  لـم  وأن 
وقعـا ونحـل  األنفـال  وخلـف 
ردوا كذا قل بئسما والوصل صف
أوحـي أفضتـم اشـتهت يبلو معا
تنزيــــل شـعـــرا وغيرها صال
في الشعرا        األحزاب والنسا وصف
نجمـع كيـال تحزنوا تأسـوا على
عن من يشـاء مـن تولى يـوم هم
وهـال صـل  اإلمـام  فـي  تحيـن 
كـذا مـن ال وهـا ويـا ال تفصـل

(١) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص٩،٨.
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ز بين الكلمات المقطوعة والموصولة فيما يأتي: أميِّ
9<;: 9!: 9ba: 9O: 9dc: 9):

1

كلمات موصولةكلمات مقطوعة

◊UA½
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ُألحق كل كلمة من الكلمات اآلتية بقسمها في الجدول اآلتي:

2

الكلماتالقسممم

١
ما اتفق على قطعه في جميع القرآن 

الكرمي

٢
ما اتفق على وصله في جميع القرآن 

الكرمي

٣
ما اتفق على قطعه في بعض 

املواضع، ووصله في مواضع أخرىاملواضع، ووصله في مواضع أخرى

٤
ما اختلف في قطعها ووصلها على 

أقوال

كلمات مختلفة٥

◊UA½
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: التطبيق على الكلمات المفردة: أوالً
 يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بينها في األداء بالنظر إلى كون الكلمة مقطوعة أو موصولة:

.9k:
.9=:

.9 s’nCG:
.9^]:
.9ML:

ثانيًا: التطبيق على اآليات الكريمة:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مميزين أداء المقطوع والموصول في كل منها. 

  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5: تعالى:  قال 
 .(١) 9F E

.(٢) 9¥¤£¢¡ s’nCG: :قال تعالى
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;: تعالى:  قال 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D

.(٣) 9X W V U TS R
 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !: تعالى:  قال 
 :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

.(٤)9 ;

 wKLF�« oO³D²�«

(١) هود (١٤).
(٢) النمل(٣١).

(٣) البقرة (٢٤٠).

(٤) البقرة (٢٣٤).
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التقويم:

(١) اذكر ثالثًا من الكلمات التي اتفق على قطعها في جميع القرآن الكريم.
ا من الكلمات التي اتفق على وصلها في جميع القرآن الكريم.  (٢) اذكر خمسً

(٣) ما حكم (يوم) مع (هم) من حيث القطع والوصل؟

حكم اتباع رسم المصحف :
يكتبه  أن  مصحف  كتابة  أراد  من  على  يجب 
كتابته  في  ألن  العثماني؛  الرسم  مقتضى  على 
على مقتضى الرسم القياسي مخالفة لألحاديث 
ا  وخرقً بالصحابة،  االقتداء  طلب  في  الواردة 
اإلمام  ئل  سُ األمة،  وجميع  الصحابة  إلجماع 
ا  مصحفً استُكتِبَ  نِ  مَ أرأيت  له:  فقيل  مالك 
اليوم أتر أن يكتب على ما أحدث الناس من 
اليوم ؟ قال: ال أر ذلك ولكنه يكتب  الهجاء 

تْبة الوحي. ولى كَ تْبة األُ على الكَ



™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõªg

 ¢SQódG
 ÊÉãdG

ô°ûY

12

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõªg ∞jô©J ôcPCG      ١ 

.™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõªg ™°VGƒe O uóMCG      ٢ 

.™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõªg  ä’ÉM O uóYCG      ٣ 

 ¿BGô≤dG øe äÉª∏µH ™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõª¡d πuãeCG      ٤ 

.ËôµdG

kAGóàHGh kÓ°Uh ™£≤dG Iõªgh π°UƒdG Iõªg ≥£fCG       ٥ 

.áë«ë°U áØ°üH    
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استمع ألحد القراء، وهو يقرأ اآليتين اآلتيتين: 
قال الله تعالى: :¼½¾9 (١).

وقال تعالى: :!"9%$# (٢). 
كلمة  أول  وفي   9¼: كلمة،  أول  في  الهمزة  ينطق  كيف  والحظ   ،أخر مرة  إليه  استمع 

.9!:
س١: ما الفرق بين الهمزتين في النطق؟ 

س٢: بماذا تسمى الهمزة األولى؟ وبماذا تسمى الهمزة الثانية؟

همزة القطع: هي التي ينطق بها في بدء الكالم ووصله.
همزة الوصل: هي التي يُتوصل بها إلى النطق بالساكن.

مواضع وجود همزة القطع:
 ١     األسماء المهموزة : نحو: :91 و :¸9.

 ٢     األفعال : الفعل الماضي الثالثي نحو : :ے9 ، ومصدره نحو : :L 9 ، والفعل الماضي الرباعي 

 ،9 : :_9 و  :±9 ، والفعل المضارع مطلقا نحو :  :{9 ، ومصدره نحو :  نحو: 
. 9 وفعل األمر الرباعي نحو : :

.9È: 9 وc: :٣     الحروف: جميعها عدا (ال) على مذهب سيبويه ، وذلك نحو 

 π°UƒdGh ™£≤dG »Jõªg ∞jô©J

 ÚJõª¡dG OƒLh ™°VGƒe

ó«¡“

(١) الكهف (٢٦) .
(٢) يس (١٣) .
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ا بحركة الهمزة . ا في البدء والوصل، محركً النطق بهمزة القطع : يكون محققً
النطق بهمزة الوصل : ينطق بها على ثالث حاالت :

 9¶: نحو:  حاالتها،  جميع  في  ا  دائمً مفتوحة  (ال)  فيها  التي  الكلمة  في  الفتح  حالة       ١ 

.9N:و
ا نحو: :9ª، فإن كانت ضمة الحرف الثالث من  ا الزمً  ٢     حالة الضم في الفعل المضموم ثالثه ضمًّ

ا باألصل فيها. الفعل عارضة فإنه ينطق بها مكسورة نحو: :?9 اعتدادً
.9  ٣     حالة الكسر فيما عدا ذلك نحو: :¢9 و :96 و :

 ÚJõª¡dÉH ≥£ædG á«Ø«c

مواضع وجود همزة الوصل:
 ١     األسماء وتكون قياسية أو سماعية :

فأما القياسية فهي : مصدر الفعل الخماسي نحو : :9o و :9Å ، ومصدر الفعل السداسي 
نحو : :9J و :®9 .

وأما السماعية فقد ورد منها في القرآن الكريم سبعة ، وهي : :¢9 و :   9¹ و :(9 و :_9 
و:\9 و:9U و : {9 سواء وردت مفردة أو مثناة أو مضافة .

الماضي  والفعل   ،  9 :  : نحو  وأمره   ،  9 :  : نحو  الخماسي  الماضي  الفعل   : األفعال       ٢ 

9 ، وأمره نحو : :99، وأمر الفعل الثالثي نحو : :©9 . السداسي نحو : :
.9 ٣ الحروف: وذلك في لفظ (ال) من الحروف في القرآن الكريم نحو: :#9 و:9Ð و:
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: تقدم همزة الوصل على همزة القطع : أوالً
ال يكون ذلك إال في الفعل، نحو: :92 أو :#9، وفي حالة البدء فإنه يجب إبدال همزة القطع 
: نبدأ في  ا لحركة الوصل، وحركة االبتداء بهمزة الوصل خاضعة لحركة ثالث الفعل فمثالً ا مجانسً حرفً
ا، و بالفعل :#9 بالكسر ؛ ألن ثالثه مضموم  ا أصليًّ الفعل :92 بالضم؛ ألن ثالثه مضموم ضمًّ

ا وهكذا. ا عارضً ضمًّ
وأما في حالة الوصل فإن همزة الوصل تسقط، وينطق بهمزة القطع ساكنة.

ثانيًا: تقدم همزة القطع التي لالستفهام على همزة الوصل: ولها حالتان:
ج الكالم،  رْ دَ القطع على همزة الوصل في األفعال فتسقط همزة الوصل؛ ألنها في  إذا تقدمت همزة       ١ 

.9A: 9  وZ: :نحو
نحو:  باإلبدال  مغيرة  تبقى  فإنها  المعرفة  (ال)  من  الوصل  همزة  على  القطع  همزة  تقدمت  إذا       ٢ 

.9Æ:9و,:

قال اإلمام: محمد بن الجزري (١):

(١) المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه (ص١١).

 áª∏c »a ÚJõª¡dG ´ÉªàLG

وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم
واكسره حال الكسر والفتح وفي
ابـن مـــع ابنـت امــرئ واثـنين

  إن كان ثالث من الفعل يُضم 
األسماء غير الالم كسرها وفي
وامــــرأة واسـم مـع اثنتيـن
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أقارن بين همزة القطع وهمزة الوصل؛ مبيًنا أوجه االتفاق وأوجه االختالف:

ز بين همزة الوصل وهمزة القطع في اآلية الكريمة اآلتية مع بيان كيفية النطق بهما: أميِّ
قال تعالى: :2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  > 

 K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >   =
.(١) 9 V U T S R Q P ON M L

1

2

أوجه االختالفأوجه االتفاقنوع الهمزة

همزة القطع

همزة الوصل

كيفية النطق بهانوع الهمزة

(١) سبأ (٣٣).

◊UA½

◊UA½
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: التطبيق على الكلمات المفردة:  أوالً
يقرأ الطالب الكلمات اآلتية مميزين بين الهمزتين في النطق:

 .   9�: 

. 9e: 

 .9¼: 

.9F: 

ثانيًا: التطبيق على اآليات الكريمة:
: يقرأ الطالب اآليات اآلتية مع بيان الهمزتين في النطق وصالً وابتداءً

قال تعالى: :!"# $ %&'9 (١). 

 ,  +    *  )  (  '  &%$  #  "  !: تعالى:  قال 

 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  
.(٢) 9 L K J I H G F E D CB A 

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #"  !  : تعالى:  قال 

.(٣)9 : 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . -

 wKLF�« oO³D²�«

(١) يونس (٧٩).
(٢) يونس(١٥).

(٣) األنعام (١٤٣).
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التقويم:

(١) ضع المصطلحات اآلتية في الفراغات المناسبة:
           (همزة القطع، همزة الوصل)

أ-.........................  هي التي يُتوصل بها إلى النطق بالساكن.
ب-........................  هي التي يُنطق يها في بدء الكالم ووصله.

ا، وانطق بهمزة القطع وهمزة الوصل وصالً وابتداءً بصفة صحيحة: (٢) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
قال تعالى: : ! " # $ % & ' ) ( * + , 
   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 K J   I H G F E D CB A @ ? > = <

.(١)  9 V U T S R Q P ON M L

(٣) مثِّل لهمزة القطع وهمزة الوصل بكلمات مما درست.

(٤)كيف تبدأ بنطق همزة الوصل في الكلمات اآلتية؟ مع بيان السبب.
. 9È: أ ـ
ب ـ :!9 .

ج ـ :\9 .

(١) سبأ  (٣٢-٣٣) .
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المقارنة بين همزتي الوصل والقطع:
أوالً : همزة الوصل:

١.تسقط في الوصل.
٢.تكون في أول الكلمة فقط.

٣.ال تكون ساكنة.
ا، ويُوضع فوقها صاد صغيرة مأخوذة من كلمة (صل). ٤.ترسم ألفً

٥.ال تكون لالستفهام.
ا. ٦.ال تكون مع الفعل المضارع وال الرباعي مطلقً

ثانيًا : همزة القطع:
١.تثبت حال البدء وحال الوصل.

٢.تكون في أول الكلمة ووسطها وآخرها.
بالحركات  متحركة  وتأتي  آخرها،  وفي  الكلمة  وسط  في  ساكنة  ٣.تكون 

الثالث.
٤.ترسم (ء) على شكل رأس حرف العين، سواء على ألف أو واو أو ياء أو 

على السطر.
٥.همزة االستفهام هي همزة قطع مفتوحة.

٦.تأتي مع الفعل المضارع والرباعي.




