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َعبِدِه الكتاَب ومْل جيَعل لَُّو ِعَوًجا، والصَّالُة  علىالذي أنَزَؿ  الحمُد للِ 
صَطفى الَعدنَاِف، و  علىَوالسَّالـُ 

ُ
ٍد النيبِّ ادل آلِِو وصحِبِو  علىحُمَمَّ

يِن.والتابعنَي ذَلُم بِِإحَساٍف إىل   يوـِ الدِّ
 وبعُد...

من أىمِّ اْلَموضوَعاِت اليت ال بدَّ لقارِئ  فُيعَتبَـُر الوقُف واالبتداءُ 
القرآِف الكرمِي من معرِفَِتَها، وُمرَاَعاِِتَا يف قراَءتِو؛ تطبيًقا وامِتثَااًل للتََّدبُِّر 

ڃ ژ الذي أُِمرنَا بو يف قولو:  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

گ ژ :  -عزَّ وجلَّ  -وقولو [، 29] ص  ژ ڃ چ چ ک 

 [. 24] محمد   ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
، وزينُة القارئ، وبالُغ التَّاِل، وفْهٌم للُمْسَتِمِع، ِإْذ ِإنُو ِحلَيُة التّْالَوةِ 

؛ وبِو يُعَرُؼ الفرُؽ بنَي ادلعنَػيَػنْيِ ادلخَتِلَفنِي، والنَّقيَضنِي  وفخٌر لْلَعاملِِ
 تَػَغاِيَرْيِن.اْلُمَتبايِنَػنْيِ، واحُلكَمنِي اْلمُ 

أف تَػتَِّفَق مَع ُوُجوِه التَّفِسرِي الصَِّحيِح،  وال بُدَّ للُوُقوِف َوااِلبِتَداَءاتِ 
ِة الُّلَغِة، وما تَػْقَتِضيِو ُعُلوُمَها؛ َفاَل ََيْرُُج الَقارُِئ  واسِتَقاَمِة ادلعََن، وِصحَّ

، وال َُيَاِلُف الُّلَغَة َعَلى وْجٍو غرِي ُمَناِسٍب من التَّفِسرِي وادلعََن من ِجَهةٍ 
 َوُسُبَل أََدائَِها من ِجَهٍة ُأْخَرى.
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واألْحَكاـِ  الَوْقِف واالبِْتَداءِ إىل َمعرَِفِة َفنِّ  وَنَظًرا للَحاَجِة الماسَّةِ 
 ادلتَػَعلَِّقِة ِِبَِما، فَػَقد َصنََّف فيِو الُعَلَماُء ُمَصنػََّفاٍت َجِليَلًة.

ْيُخ ابنُػَنا  وقد قـََرَأ َعَليَّ  َنُو يف  إسالم بن نصر السيد سعداْلُمْقرُِئ الشَّ َمتػْ
››ِعْلِم الَوْقِف َواالبِْتَداِء اْلَمْوُسوـِ بػ 

فَػَوجدتُو ََجََع  َشَوارَِدُه، َوَضَبَط  ‹‹
ْسِن التػَّْرتِيِب، َوِدقَِّة اْلِعَباَرِة، َوَجْوَدِة الصَِّياَغِة، ُأُصوَلُو َوقَػَواِعَدُه، َمَع حُ 

 َوُوُضوِح اأْلُْسُلوِب.
، وأف جَيَْعَلُو من  -عزَّ وجلَّ  -فََأْسَأُؿ اهلَل  َد ُخَطاُه على احَلقِّ أف ُيَسدِّ

َفَع ِبِو اإِلسالـَ  -الَِّذيَن ُىم أْىُلُو َوَخاصَُّتوُ  -أَىِل الُقْرآِف   وأف يَػنػْ
 َوادلسلِمنَي.

َوَصلَّى اللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَلى نَِبيـَّْنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو 
 َوَسلم.

                                           
 قـَرََّظوُ 

ن
 
ستاذ ألتفسير وألقرأءأت وعلوم ألقرأ

 
 أ

ن ألكريم
 
زهربج بكلية ألقرأ

 
 ، وعضو لجنةامعة أل

 مرأجعة ألمصاحف بمجمع ألبحوث أإلسالمية.
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.

 أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ره،ونستغف ونستعينو حنمده هلل احلمد إف
 َفاَل  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلُو، ُمِضلَّ  َفاَل  اللَّوُ  يهده من أعمالنا، سيئات ومن

 أف وأشهد لو، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  أف وأشهد لو، ىادي
 .ورسولو عبده حممًدا

 آؿ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ﴿ [.102: فاعمر 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ [.1: النساء] ﴾ڤ ڦ

﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺    ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 [.71 ،70: األحزاب] ﴾ ﮻ ﮼ ﮽

 أما بعد...

 اهلل صلى دٍ مَّ حمَُ  ىديُ  يِ دْ اذلَ  وخري اهلل، كتابُ  احلديث أصدؽَ  فإف
 بدعةٍ  لَّ وكُ  ،ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حمُْ  وكلَّ  ا،هَ اتػُ ثَ دَ حمُْ  األمور وشرَّ  وسلم، عليو
 . ارالنَّ  يف ةٍ لَ اَل ضَ  وكلَّ  ة،لَ اَل ضَ 

 فيُػَعدُّ باُب الوقِف واالبتداِء بابًا جليَل القدِر، باِلَغ األمهيَِّة، عظيمَ 
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الشَّأِف، إْذ ال يَػَتأَتَّى ألحٍد معرفُة معاين القرآِف، واَل استنباُط األدلَِّة 
 منُو إال مبعرفِة الَفَواِصِل. الشَّرعيَّةِ 

وىو باٌب ال ِغََن للمسلِم عنُو؛ ذلك أنَُّو دلا كاَف ِمْن غرِي ادلمكِن أْف 
يَػْقرََأ القارُِئ السُّورَة يف نَػَفٍس َواِحٍد، َوَجَب اخِتَياُر َمْوِضٍع َيُسوُغ 

ُيُِيُل الَوْقُف عليِو، واالبتداُء مبا بعدُه، ويَػَتَحتَُّم أف يكوَف موضًعا ال 
الُوُقوُؼ َعَلْيِو ادلعَن، َوال َيُِلُّ بالَفهِم، وبذلك َُيُْسُن الَقْصُد، وَتْظَهُر 

 دالئُل اإلعَجاِز.
وألمهية ىذا الباب: فقد َحثَّ كثرٌي مَن السََّلِف عليِو، بِل اْشتَػَرَط َكثرٌي 

لوْقِف واالبتَداِء؛ با ِمَن اخلََلِف َعلى اْلُمِجيِز َأالَّ جيُِيَز ِإالَّ بعَد َمعرِفَِتوِ 
أنو ُسِئَل عن  -رضي اهلل عنو  -َي عن عليِّ بِن أيب طَاِلٍب َولذلَك ُروِ 

فقاؿ:  [.4: دلزملا]﴾    ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ -تعاىل -قولِِو 
 ‹‹.التػَّْرتِيُل ُُتِْويُد احلُُروِؼ َوَمْعرَِفُة الُوُقوؼِ ››

تناًء بَِأمِر الَوقِف: كاَف ىذا وَلمَّا كاَف أىُل الُقْرآِف ُىْم أَْعَظُم النَّاِس اع
 الَوْقِف واالبتداِء ادلَسمَّى: ادلنُت يف بَاِب 

‹‹ ›› 

َوالَِّذي َجاءَ . إسالم بن نصر السيد سعد بإعداد فضيلِة الشيخِ 
ْخَم الَفاِئَدِة، َيسرَي احلِْفِظ، وإفَّ ىَذا َصِغرَي احلجِم، عِظيَم الَقْدِر، ضَ 

، والَّذيَن َبَذلوا ُجُهوًدا  ِء يف كلِّ َفنٍّ ادلنَت لُيذَكُِّرين بِاأَلْعاَلـِ األِجالَّ
َضْخَمًة يف حفِظ الُعُلوـِ اإلساَلِميِة يف ُمتوٍف تَػَناقَػَلَها طالُب الِعلِم يف  

 ُكلِّ َعْصٍر.
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ُجهًدا شاقِّا يف وضِع  إسالم بيُب الشيخُ : َوَقد بَذَؿ أِخي احلَىَذا
 ضوابِط وقواعِد الَوقِف واالبتداِء يف ىذا ادلنِت.

وقِد اطلعُت على بَعِضِو، فوجدتُُو َجمَّ الفاِئَدِة، َعزِيزًا يف بَاِبِو؛ لعدـِ 
 انتَشاِر ذلَك بنَي َمَعاِشِر طََلَبِة العلِم.

 إسالم بن نصرلشَّيِخ  اوال أمِلُك إالَّ أف أدُعَو ألخي احلبيِب 
أْف جيزِيَُو اهلُل َخرَي اجَلزَاِء، وأف يَػتَػَقبػََّلُو َربُُّو بقبوٍؿ َحَسِن،  األزىري

َفَع بو اإلسالـَ وأىَلُو، إنَُّو َوِلُّ ذلك والقادُر عليِو.  ويَػنػْ
 

وصلَّى اللُ وسلم وبارَك على سيِّْدنَا محمٍد وعلى آِلِو َوَصْحِبِو 
 وسلم.آميـــــن.

                        
 وكتبو

 راجي عفو مواله
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 املـقَدِّمَـةُ                    
الحمُد هلِل الذي أنزَل عمى عبِدِه الكتاَب ليكوَن 
لمعالميَن نذيًرا، والصالُة والسالُم عمى من بعثُو ربُُّو 

ذيًرا، نبيِّنا محمدٍّ، صمَّى اهلُل عَمْيِو وعمى ىادًيا ومبشًِّرا ون
 آِلِو وصحِبِو وسمََّم تسميًما كثيًرا.

 وبعُد...
ادلؤمننَي بِِتاَلَوِة الُقْرآِف  -عزَّ وجلَّ  -فقْد أمَر اهلُل 

جلَّ  -الَكرمِِي وَتَدبُّرِه، والِتَقاِط ََللِِئِو النَِّفيَسِة َوَجَواِىرِِه. فقاؿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄژ  : -شأنُُو 

ک گ ژ :-عزَّ وجلَّ  -وقاؿ [  29] ص  ژچ

  [.24] محمد   ژگ گ گ ڳ ڳ

َوِمْن ََثَّ كاَف البحُث يف القرآِف وعلوِمِو، واستخراُج ُدَررِِه 
وكنوزِِه، والتػَّْنِقيُب عن َأْسرَاِر تنزيِلِو، والكشُف عن حقائِق 

ْت فيو َسَواِعُد تأويِلِو، أجلَّ ما فَِنَيْت فيو األعَماُر، وَكلَّ 
األبراِر، وأَْوىَل ما أُْعِمَلْت فيو الَقرَاِئُح، وَعِلَقْت بو األفكاُر 

 الَّلَواِقُح.

فْهًما صحيًحا؛  -عزَّ وجلَّ  -وال يتمُّ فهُم كتاِب اهلِل 
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 الستخراِج معانِيِو إالَّ ِإَذا ُقسَِّمْت فَػَواِصُلُو َوَمَبانِيِو.
علًما عظيَم الشَّأِف، َجِليَل  فكاَف علُم الوقِف واالبتداءِ 

 اخَلَطِر، بو يُػْفَهُم القرآُف الكرمُي على الوجِو الصحيِح.
، فألَُّفوا فيِو نظًما  وقِد اىتمَّ بِو العلماُء غايَة ااِلىتماـِ

، وقد وفَقِِن ريبِّ  تبارَؾ  -ونثرًا، ونَاُلوا بذلَك أَْرَفَع مقاـٍ
، َوَأْحُذَو َحْذَوُىْم، مع أنَِِّن أِلَْف أَتَػَرسََّم ُخطَاُىمْ  -وتعاىل 

َخاِوي الِوفَاِض، بَاِدي ااِلْنِفَضاِض؛ ولكِنِّ أََردت ِخْدَمَة  
 ،كتاِب ريب مبا أُوتِيُت من قُػوٍَّة، ِمَّا َمنَّ ِبِو ريبِّ علىَّ َوفَػَتحَ 

 فهَو صاحُب اذلِباِت وادلَِنِح.
ِب الوقِف ْن ُكتُ َعْت َعْيِِن َعَلْيِو مِ وقد تصفَّحُت َما َوقػَ      

ْنَتثَِر، 
ُ
واالبتداِء، الطويِل منها وادلختصِر، وادلنظوـِ منها وادل

ْبَتدِئنَي، َفَأَردتُّ 
ُ
ا َصْعَبَة اْلَمَناِؿ، يَػْعُسُر فَػْهُمَها َعَلى ادل فوجدِتُّ

أَْف َأَجَع َقواِعَد َىَذا اْلِعلِم، َوَأْضِبَط شوارَِدُه؛ تَػْبِصرًَة 
َرًة لِلُمْنَتِهي، ال ِسيَّما وقد رأيُت كثريًا من لِْلُمبَتِدي، َوَتذكِ 

ِب علوـِ القرآِف َعَزُفوا عن ىذا اْلِعْلِم؛ لصعوبِتِو، وشدَّتِِو،  ُطالَّ
)!( يقُف عنَد  لَغرْيِهِ فصاروا يقَرُءوَف القرآَف الكرمَي َكِقرَاَءِِتِْم 

راِعي وقًفا ُو، ال يُ انِقطَاِع نَػَفِسِو، ويبدُأ من َأيِّ َمَكاٍف ُيُلو لَ 
َها ببْعٍض، وَيُِلُّ بَرونَِق ادلعاين بعض، فيخلُط ءً وال ابتدا
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 الِقرَاَءِة، وَجاِؿ األَداِء.
عَليَّ، كانوا  فَ وأيًضا: فإفَّ بعَض ِإخواين ِمَّن يقَرُءو 

َُيَاُروَف معي يف َتوجيَهاِت الوقِف واالبتداِء، وأنا َشُغوٌؼ 
َا دفَػَعِن ِشَغِفي إىل عدـِ ُمراعاِة ِِبَذا اْلِعْلِم َغايََة الشَّغَ  ِف، ورمبَّ

َلُل طَرِيَقُو 
َ
مسَتوى الطالِب الِذي أمامي، فأحيانًا يَػْقَطُع ادل

إليِو ، فأَردُت أْف أَجَع َشَوارَِد َخْطَوُه عَلْيِو، وُيسرُِع النِّسياُف 
َىَذا العلِم، وأْحُصَر ضواِبطَُو وقواعَدُه؛ كي َيْسُهَل عَلى 

ِبنَي، ويسَتِطيعوا الَغْوَص فيِو. فوفََّق اهلُل الكرمُي بفضِلِو الطَّالِ 
َوانَُو:  وَمنِِّو، وََتَّ ىذا ادلنتُ     اْلُمبارُؾ، الَِّذي َجَعْلُت ُعنػْ

وجِهِو الكرمِي، وأف واهلَل أسأُؿ أف جيعَل عمِلي خالًصا ل    
نيا واَلِخَرِة، إنو على كلِّ شي  ءٍ يكتَب ِل ولَُو القبوَؿ يف الدُّ

 قديٌر.
 وصلى اللُ وسلم على نبيّْنا محمٍد وعلى آِلِو وَصْحِبِو وسلم.

 والسالُم عليكم ورحمُة الِل وبركاتُو.
 كتبو                                  

 بن السيد بن سعد األزىري  إسالم بن نصر              
 غفر الل لو ولوالديو                          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ٍالَبـــاُبٍاألولٍُ

ٍالَوْقـــــــــُفٍَوااِلْبتِـــــــــــــَداءٍُ

ٍوفِــٌــــــِهٍسبعةٍَضَوابِط:
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 االبتداءُو قفُوال
 ُة َضَواِبط:سبعوِفيِه 

الوقُف َقْطُع الصَّوِت زمًنا  
َناِف الِقراَءِة في الَحاِل.   يـُتَـنَـفَُّس فيِو َعاَدًة، بِِنيَِّة اسِتئـْ

ُىَو الَّلْفُظ ِبَكِلَمٍة  االبتداُء  
َفِصَلِة الزََّماِن.  ُمنـْ

َناَىا َعَلى الَوْصِل   الِقَراَءُة َمبـْ
 وَقُف إال ِلَسَبٍب.َواَل يُ 

ال يـََتأَتَّى أِلََحٍد معرفُة معاني  
القرآِن الكريِم، وفهُم المراِد منُو، إال بتَـَعلُِّم الوقِف 

 واالبتداِء؛ فَِبِو تـَُقسَُّم اْلَمباني، وتُفَهُم المعاني.
علُم الوقِف واالبتداِء  

التـَّْفِسيِر، والقَراَءاِت َوُعلوِمَها، وعلوِم الُّلغِة َوثِيُق الصَّْلِة ب
من نحٍو وبالغٍة، َوَلُو اْرتَِباٌط بُِعلوِم الشَّرِيَعِة من َحِديٍث، 

 وعقيدٍة. وفقٍو،
الُوُقوُف الُقْرآنِيَُّة تـُْوِفيِقيٌَّة  
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، الَعالميَن اْجِتَهاِديٌَّة، يـَُوفُّْق الُل لها من شاَء من عباِدهِ 
 بمعاني كتابِِو.

ليَس في الُقرآِن َوْقٌف  
واجٌب، وال حراٌم؛ وإنما يـُْرَجُع في َذِلَك إلى اْسِتَقاَمِة 

 المعنى َواللَُّغِة.
 ***     *** 
*** 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ـانً  الَبـاُبٍالثَّ

اِءٍفٌ ٍهٍِأقساُمُهٍومذاِهـــــُبٍالقُـــــرَّ

ٍوفـــٌــــِهٍَضـــابَِطاِن:
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  أقشامُهُ ومذاهبُ القُزَّاءِ فيهِ 
 وفيِه َضاِبَطاِن:

الوقُف اختياِريّّ، واضطَراِريّّ،        
واخِتَباِريّّ؛ فإن وقَف الَقاِرُئ عن َقْصٍد من وانتظاري، 

 :بسببٍ غيِر ضرورٍة ُمْلِجَئٍة، فهو االختَياِريُّ، وإن وقَف 
فهو  :فهو ااِلضطراِريُّ، وإن َوَقَف لبياِن أوجِو األداءِ 

 .َف للتعليِم فهو االخِتَباِريُّ االنتظَاِريُّ، وإن َوقَ 
لِلُقرَّاِء في الوقِف َمَذاِىُب،  

فابُن َكِثيٍر وحمزُة كانَا يَِقَفاِن حيُث انَقَطَع النـََّفُس، وأَبُو 
الَوْقَف على ُرُؤوِس اْْلِي، وبِقيُة الُقرَّاِء  عمرو َكاَن يتعمُد 

َكانُوا يـَُراعوَن َمَحاِسَن اْلَوقِف، ويطُلُبونَُو حيُث يتمُّ 
  الَكاَلُم.

 ***     *** 
*** 

 

 



 
 
 
 
 

ٍ

ـــالـِثٍُ  اْلَبـاُبٍالثَّ

اِريٍّ ٌَ ٍأَْقَســـاُمٍٍاْلَوْقِفٍااِلْختِ

 :َوفٌِِهٍأربعُةٍضوابِطٍُ
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وَقِفِ الِاخِتِيَارِيّأَقِشَامُ  الِ

 وِفيِه أربعُة َضوابط:

كثرُة تـَْقِسيَماِت الوقِف متقاربُة  
 المقصوِد، وإِن اختَـَلَفْت ألفاظَُها.

الوقُف االخِتَياِريُّ: تامّّ،  
 وكاٍف، وجائٌز، وحسٌن، وقبيٌح.
يُّ يلَزُمُو تعلٌُّق التَـَّعلُُّق اللفظِ  

 في المعنى َواَل َعْكس.
قد يكوُن الوقُف تاًما على  

 تقديٍر، وكافًيا على آخٍر ، وحسًنا على ثالٍث.
 ***     *** 
*** 

 

 



 

 

 

 

ابِعٍُ ٍالَبــاُبٍالــرَّ

ـــــــــــــــامٍ  ٍالَوْقـــــــُفٍالتـَـّ

 وفٌِهٍَخمسُةٍَضَوابط:
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 وَقِفُ التَّـــامُّالــــ

 وِفيِه مخسُة َضواِبط:

ال يَعِرُف وقَف التََّماِم إال 
َنْحِويّّ، عاِلٌم بالتـَّْفسيِر، عاِلٌم بالِقَراَءاِت، عاِلٌم بالُّلغِة 

 التي نزَل بَها القرآُن الكريُم.
ُكلُّ َكلَمٍة لم تـَتَـَعلَّْق ِبَما بعَدىا   

 فظًا وال معًنى فالوقُف عليها تامّّ.ل
يكوُن قبَل انِقَضاِء  

 )َغالًِبا(: ومواِضُعوُ الَفاِصلِة، َوِعْنَدَىا، وبعَدىا. 
 * أَواِخُر السَُّوِر. 

 * أَواِخُر الَقَصِص.             
 * آخُر صفاِت أصحاِب السعاَدِة، أوالشَقاِء. 

      * قبَل األمِر.        
 اْلُمشدََّدِة.  ﴾ِإنَّ ﴿* قبَل 
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 * قبَل "يَا" النَّْداِء.
 * عنَد انتهاِء القوِل.

زُم يـَْلَزُم ِفْعُلُو،   الوقُف الالَّ
ويَقُبُح َتركُو، وىو ما لو ُوِصَل َطَرفَاُه أَلْوَىَم معًنى غيَر 

 ُمَراٍد.
ِفًيا، َأْو تَامِّا؛ َقْد َيُكوُن َكا 

ِإال أنَّ وْصَل الالزِم يُوِىُم معًنى غيَر اْلُمراِد، بخالِف  
  .اْلخَرين

 ***     *** 
*** 

 
 

       

 



 



 
 
 
 

ٍالَبـاُبٍالَخـامسٍُ

ٍالــوقـــــــــُفٍالَكــــــــافِـــــــً

 وفٌِهٍخمسُةٍَضَوابِط:
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     الوَقِفُ الكَافِي          
 وِفيِه مخَسُة َضَواِبط:

الفرُق بيَن التَّامّْ والكافي َدِقيٌق؛ ِإْذ  
االْخِتاَلُف بينَـُهَما ُىو تعلُُّق ُكلٍّ منُهَما بما بعَدُه في المعَنى أو 

 َعَدُمُو، وىو أمٌر ِنسِبيّّ يـُْرَجُع فيِو إلى اأْلَْذَواِق في فـَْهِم المعاِني.
َكلمٍة تعلَّقْت بما بعَدَىا   ُكلُّ   

 معًنى ال لفظًا، فالوقُف عليَها كاٍف. َوَقد يـَتَـَفاَضُل.

 (:َغالًِبا)َمَواضُعُو  :
 * قبَل مبتدٍأ.

أَنٍف مَع السيِن أوسوَف على * قبَل ِفعٍل مست
 هِديِد.التَّ 

 َف.* قبَل فعٍل مسَتْأَنٍف بغيِر السّْيِن أو َسو 
 * قبَل مفعوٍل لفعٍل محُذوٍف.

 اْلُمَخفََّفِة. ﴾ِإنْ ﴿* قبَل 
 .﴾َأاَل ﴿* قبَل 

 * قبَل النَّفِي أِو النَّهِي.

 



  29 
 

 علم الوقف واالبتداء

 بِالشَّرِط.     * قبَل االبتداءِ 
 * قبَل ااِلستفهاِم، َوِعْنَد انِتَهائِِو.

كاٍف إَذا    ﴾َبلْ ﴿الوقُف قبَل  
أما إذا كانْت مقوَل قاِئٍل: فال يوَقُف كانْت ِلْْلِْضَراِب، 

 على َما قبلَها.
َمعنى  ﴾َأمْ ﴿إذا تضمََّنت  

يوَقُف عَلى َما قَبلَها ويـُْبَدُأ بَها. أما  ﴾َبلْ ﴿االستفهام، أو
إذا وقعت َعِديَلًة لهمزة االستفهام أو التَّْسوِيَِة: فال 

 .يوقف على ما قبلها
 

***     *** 
*** 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

اِدسٍُ ٍالَبـاُبٍالسَّ

ٍالــــــــــوقُفٍالجــــــــــــــائِزٍُ

 وفِــــٌـــِهٍَضـــابَِطــان:
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 الوَقِفُ اجلائِزُ

 وِفيِه َضاِبَطاِن:

تعلََّقْت بما بعَدَىا  ُكلُّ كلمةٍ   
َحُد الَوجَهيِن، من وجٍو، ولم تتَعلَّْق من آخٍر، ولم يـَُرجَّْح أَ 

 فالوْقُف عليَها َجائٌِز.
يجوُز فصُل الُمَقابـََلتَـْيِن  

َوَوصُلُهَما؛ إالَّ إذا ِخيَف انِقطَاُع النـََّفِس على َما يُفِسُد 
 المعَنى، فيجُب فصُلُهَما.

 
***     *** *** 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

ابعٍُ  الَباُبٍالسَّ

ٍســـــنٍُالَوقـــُفٍالَحــــــــ

ٍوفِــــٌــــِهٍَضـــابَِطان:
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 الوَقفُ احلشنُ          

 وِفيِه َضابَطاِن:

كلُّ كالم تمَّ في َذاتِِو، وتعلَّق  
بما بعَده لفظًا ومعًنى، فالوقُف عليو حَسٌن، َوالَبْدُء ِبَما 

 بـَْعَدَه قَِبيٌح.
ُس اْْلِي ِفي نفِسَها ُرُؤو            
َها ببعٍض َأوَلى مَن ، إالَّ أنَّ وصَل المعاِني بعضمقاِطعُ 

 الوْقِف على ُرُؤوِس اْلِي. 
 

***     *** 
*** 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
ٍ

ــامنٍُ  الَبـاُبٍالثَّ

ٍــٌحٍُالوقــــــُفٍالقـــــــبـ

 وفٌِهٍَخْمَسُةٍُضَوابِط:
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 الوَقِفُ القَبيحُ

 ِبط:وِفيِه َخْمَسُة َضَوا

كلُّ كالٍم لم يَِتمَّ في ذاتِِو،   
بحيث ال يـُْفَهُم منو معًنى، أو يُوِىُم معًنى غيَر مراٍد، 

 فالوقُف عليِو قَبيٌح، وَيحُرُم ِصناعًة. وشرًعا ِإَذا تـََعمََّدُه.
الكالُم ِسَياٌق، وِسَباٌق،  

من سياِقِو جريمٌة في َحقّْ  وِلَحاٌق، َوانِتزاُع الكالمِ 
 المعَنى.

إذا ِخيَف انِقطَاُع النـََّفِس،  
بحيُث يَؤدّْي ِإلى الوْقِف على ما يَقُبُح، فُيوَقُف على 

 َساِبٍق، َيصُلُح الَبْدُء بو. معًنى تامٍّ في ذاتِِو، ويُبَدأُ ِبَكالمٍ 
التـََّعسُِّفيُّ: َوْقٌف  اْلَوْقفُ           

يـََتَكلَُّفُو بـَْعُض اْلُمْعرِبِيَن أِو اْلُقرَّاِء، أْو بـَْعُض َأْىِل اأَلْىَواِء؛ 
 ِلْْلِْغَراِب.
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الُوُقوُف التـََّعسُِّفيَُّة تـَْنزُِع الَكاَلَم  
 ِرجُ َءِة، وجماِل األداِء، وُتخْ من سياِقِو، فـَُتِخلُّ ِبرونِق القرا

 ***     ***   الكالَم عن معناُه اْلُمَراد.
*** 

 
 
 

 



 



اسعٍُ ٍالَبـاُبٍالتَّ

ٍوْقـــــــُفٍالُمـــــــــــَراَقَبـــــةٍِ

 وفِــــٌـــــِهٍَضـــابَِطاِن:
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 وَقِفُ املُزَاقَبَةِ

 وِفيِه َضاِبَطاِن:

كِلَمَتيِن تـََراُقٌب، إذا كانَ بيَن   
 فالوقُف على أحِدِىَما يمَنُع الوْقَف على اْلَخِر.

َقْد يـَتَـَرجَُّح اْلَوْقُف َعَلى  
ِتِو َعَلى اْلَمْعَنى ِلُقوَِّة َوْجِهِو، َوِداَللَ َأَحِدِىَما ُدْوَن اْْلَخِر؛ 

 .َهامٍ ِباَل ِإي
 

***     *** 
*** 

 

                 

 



 

    

 

            

ٍالَبـاُبٍالـَعـاِشرٍُ

ةٍِ ٌَ َوا ٍوْقـــــــــُفٍالر 

 َوفٌِهٍَضابَِطاِن:
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 ةِ )الشُّنَّة(وَقِفُ الزوايَ

 وِفيِه َضاِبَطاِن:

َعَة   وْقُف السُّنَِّة  َوارٌِد في َسبـْ
 َعَشَر موضًعا، وال يوَجُد أَثـٌَر صحيٌح، وال ضعيٌف، وال
موضوٌع، دالّّ على َأنَّ  َىَذا ِمَن السُّنَِّة الَعَمِليَِّة، أِو 

 اْلَقولِيَِّة.
الوقُف على ىذِه اْلَمواِضِع  

لَْيَس ِلُسنـّْيَِّتِو؛ َبْل ِلَما يـُْبرِزُُه من َمَعاٍن. َوُىَو يـََتَأْرَجُح بـَْيَن 
زِمَ   ْيِن، َواْلُمْطَلَقْيِن.التَّامّْ َواْلَكاِفي الالَّ

 
***     *** *** 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

ٍالَباُبٍالَحاِديٍَعـَشرٍَ

ـــَقاتٌٍ َقاتٌٍٍُمــــــَتَعلـ  ٍَوُمَتَفر 

 َعَشَرٍَضابًِطا:ٍأَْرَبَعةٍَوفٌِهٍ
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 تَفَزِّقَاتٌمُتَعَلِّقَاتٌ وَمُ

 وِفيِه أْرَبَعَة َعَشَر َضاِبًطا:

 قْت بما بعَدَىاكلُّ كلمٍة تعلَّ   
نَـُهَمالفظًا َفاَل  .، وما بعَدَىا من تماِمَها، ال يـُْفَصُل بـَيـْ

  :يُفَصُل بـَْينَ 
 * المبتَدِأ  وخَبرِِه. 

 * المضاِف والمضاِف إليِو.
 * المنُعوِت والنعِت.

 * الشرِط وجَوابِِو.
 * المعطوِف والمعطوِف عليِو. 

 أخَبارِِىنَّ. ، و وأسَمائِِهنَّ  ِهنَّ،وأخواتِ * َأنَّ،أو َكاَن، َأْو َكاَد، 
 * طََرَفْي أسلوِب الَقصِر. 

 * اْلُمَفسَِّر ومفسّْرِِه. 
 . * الحاِل َوَصاِحِبَها
 * اْلُمَميَِّز وُمَميّْزِِه. 

 * الَمْوُصوالِت وِصاَلتِِهنَّ. 
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 * النَّْداِء والُمَناَدى. 
 * الَقَسِم وَجوابِِو. 

 وجواِبِهَما.  * الطََّلِب واالسِتْفَهامِ 
 * القوِل ومقوِلِو. 
 * اْلُمؤَكَِّد وُمؤَكِّْدِه.

 * الحرِف وُمتَـَعلِّْقِو. 
 * الِفعِل َوُمتَـَعلَّْقاتِو.

الَفاُء تـَْنِصُب في َجَواِب  
،  َواألْمِر، والنفي، َواالْسِتْفَهاِم، ضِ رْ التَّْحِضيِض، والعَ 
والتََّمنّْي، َوالرََّجاِء. َفال يُوَقُف َعَلى  َوالدَُّعاِء، َوالنـَّْهِي،
 َأَحِدَىا ُدوَن الَفاِء.

الُجَمِل  يـُْغتَـَفُر الَفْصُل بـَْينَ  
 َكاَنْت َمْحِكيًَّة بالقوِل.الُمتَِّصَلِة، ِإَذا طَاَلْت، و 

َمْعُطوفَاُت الكِلَماِت ال  :
؛ ألنها َهاَفْصلُ َيُجوُز أما معُطوفاُت الُجَمِل فَـ  يـُْفَصُل بينَها،

َفِصَلٌة لفظًا، إال إذا كاَن  وإِن اتََّصَلت معًنى، َفِهَي ُمنـْ
 العطُف بالفاِء، فاألْوَلى الوصُل.
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بعُض كلماِت القرآِن  
 اِن.تتعلَُّق ِبَما بعدَىا، إال َأنَّ األولى: الوْقُف عليَها للبيَ 

حرُف عطٍف  ﴾َأوْ ﴿ :
ألحِد الشَّْيَئيِن أِو اأَلْشَياِء، فإذا وقَع بمعنى  موضوعٌ 

 بِِو. ، ُوِقَف عَلى ما قبَلُو وبُِدأَ ﴾َبلْ ﴿
ظَْرفًا،  ﴾ِإذْ ﴿ِإَذا َوقـََعت  

ال لِِفعٍل ذُِكَر، أو بََدال ِمنو، َأْو َموِقَع الُمَضاِف، َأو َمْفُعو 
َفال يـُْبَدُأ بها. أمَّا إَذا َوقـََعت مفُعواًل ِلِفْعٍل محذوٍف، جاَز 

َلَها، َواْلَبْدُء ِبَها.  الَوْقُف عَلى َما قـَبـْ
ال يجوُز الوقُف على  

ها ، نافيًة كانت، أو ناىيًة، أو بمعنى "َغْير"؛ ألنَّ ﴾ال﴿
 الواحِد. ءِ وَما بعَدىا ِبَمْنزَِلِة الشَّيْ 

 ، وَ ﴾َأن﴿ال يـُْبَدُأ بِـ  
؛ َتاِن كانـََتا أو مثقََّلَتانِ ااِلْسِتْدرَاِكيَِّة، ُمَخفَّفَ  ﴾َلِكن﴿

  ألنَـُّهما تـَُعلَّْقاِن ما بعدىَما بما قبلُهَما.
، ﴾َأنْ ﴿بـ  يجوُز البدءُ  

ِإَذا ُأوَّْلت وَما بعَدَىا ِبَمْصَدٍر، وََكاَن ِفي َمْوِضِع رَْفٍع َعَلى 
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 ااِلبِْتَداِء.
يجوُز الوقُف عَلى  

 ، والبدُء ِبَها بشرطَْيِن:﴾َلِكن﴿ما قبَل 
ٌة أن يكوَن بعَدَىا ُجْملَ  - 2أن ال َتْسِبَقَها َواٌو.   - 1

 ُمْسَتقلٌة.
ال يـُْبدُأ باَلِم   

 التَّعِليِل؛ أَلنَّ َما بعَدىا سبٌب لما قبلَها.
يجوُز الوقُف عَلى  

، والبدُء بها إَذا كانْت ابِتَدائِيًَّة، ال ﴾َحتَّى﴿ما قبَل 
 َغائِيًَّة.

لفصُل بيَن ا 
األَسالِيِب، أوَلى من وصِل بعِضَها ببعٍض في اأَلَعمّْ 

 واأَلْغَلِب.
 

***     *** 
*** 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ـانًٍَعَشرٍَ ٍالَبـاُبٍالثَّ

 ژڄ ژٍو ژڤ  ژَـاُءٍوـنثٍْااِلستٍِ

 وفٌِِهٍَضابَِطاِن:
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 ينَذِوالَّ ذِيالِاسِتِثِنَاءُ وَالَّ

 وِفيِه َضاِبَطاِن:

إذا اتََّصَل االْسِتثْـَناُء امتنَع  
الوقُف على المستثَنى منُو دوَن المستثَنى، وإذا انَقَطَع 

 جاَز الَفْصُل سواٌء ُصرَّْح بالَخَبِر، أو لم ُيَصرَّْح.
 ژٍو ژڤ  ژُكلُّ   

في القرآِن، إَذا وقعْت صدَر آيٍَة: يجوُز وصُلَها  ژڄ
بما قبَلَها، على أنَـَّها ِصَفٌة، أو بَدٌل، إال في َأْربـََعَة َعَشَر 

 .َمْوِضًعا
 

***     *** *** 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

ـالُثٍَعَشرٍَ  الَباُبٍالثَّ

{ٍ  {َبلَى}َو{َكّلَّ
ٍوفٌِهٍستةٍَضَوابط:
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 (َبلَى)ٍوٍٍَ(َكّلٍَّ)
 ُة َضواِبط:ست وِفيِه

 ‹‹ال››أصُلَها  ﴾َكالَّ ﴿ :            
النَّافَية، ودخَلْت عليَها كاُف التَّشبيِو، ثم ُشدَّْدْت؛ 

  لَِتْخُرَج الكاُف عن معنى التَّشبيِو.

وردْت في ثالثٍَة وثالثيَن  :            
 ورًَة. كلَُّها مكّْيٌَّة.َمْوضًعا في خمَس َعْشَرَة سُ 

تأِتي في القرآِن للرَّدِع  :
والزَّجِر، أِو الرَّدّْ والنَّفِي، فُيوَقُف عليَها ويُبَدُأ بما بعَدىا، 

، َأْو َحْرف تْصِديٍق ‹‹َحقِّا››وتأتي ِلاِلسِتْفَتاِح، أوبمعنى 
 ُها.، فال يُوَقُف علي‹‹نـََعمْ ››بمعنى 

حرُف تصديٍق  ﴾بـََلى﴿ :
 ويـُْثِبُت نقيَضُو.و، يأتي جوابًا لكالٍم فيِو َجْحٌد، فَينفِ 

َنيِن وقَع في اث :
 َعْشَرَة ُسورًَة. وعشريَن َمْوضًعا، في ِستَّ 
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، ويُبَدأُ يوِ يُوقُف عل :

َقَع بعَدُه جمَلٌة مسَتِقلٌَّة. ويمنع الوَقُف بما بعَدُه، إذا وَ 
، أو  ‹‹َقد››، أو ‹‹َقَسمٍ ››، أو ‹‹َلِكن››عليِو إذا وقَع قبَل 

 كاَن وَما بعَدُه َمُقوَل قـَْوٍل.
 

***     *** 
*** 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ابُِعٍَعــــَشرٍَ ٍالَبـاُبٍالـرَّ

ٍإِْنٍولَْوٍ"ٍوأسماُءٍاإلَشاَرةٍٍِ"َنَعْم"ٍو"

 وفٌِهٍثّلثُةٍَضَوابِط:
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  َضَواِبط :ثالَثُة وفيه 

حرُف تصديٍق  ﴾نـََعمْ ﴿           
وجواٍب لاِلسِتفَهاِم، َوَرَد في أربَعِة َمَواِضع. يوَقُف عليِو 

 َها، َويُْمَنُع الوْقُف ِفي بَاِقيَها.في َأوَّلِ 

أداتَا  ﴾َلوْ ﴿ و ﴾ِإنْ ﴿ :
شرٍط يوَقُف عَلى َما قبلُهَما، ويُبَدُأ بهَما إذا ُحِذَف 

َلُهَما.  جوابـُُهَما، َوَدلَّ َعَلْيِو َما قـَبـْ
أسماُء اإلشارَِة )َىَذا  

َك وَكَذِلَك( يوَقُف عليَها: ِإَذا تـََعلََّقْت ِبَمْحُذوٍف، وَذلِ 
 وكاَن بعَدَىا جملٌة مستِقلٌَّة.

 
***     *** 

*** 
 

 



 
 
 
 
 
 

ٍالَبـاُبٍالخــامُسٍَعَشرٍَ
ٍالقطعٍوااِلْبتِــــــــــــــــَداءٍُ

 وفٌِِهٍثّلثةٍضوابط:
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 الِابِتِـــــدَاءُ  والقَطِعُ 

 وِفيِه ثالثة ضوابط:

اِِلْنتَِهاُء ِمَن هَو الَقْطُع:  

اُف َعنَْها  .الِقَراَءِة َواِِلْنِِصَ

ال يَقطُع القاِرُئ قراَءتَُو ِعْنَد  
َما اَل يـُْفَهُم َمْعَناُه، َأو يـُْفِهُم َمْعنى َغيَر ُمَراٍد، وال يـُْقَطُع 

 ٍة.على ُجزِء آيَ 
ال يجوُز الَبْدُء إال ِبَما يَِفي  

  .الَغَرَض المقصُوَد مَن الَكاَلِم، وال يُوِىُم ِخالَف الُمَرادِ 
 ***     *** 
*** 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
ادُسٍَعـَشرٍَ ٍالَبـاُبٍالسَّ

ُةٍالَبْحِثٍفٍِ ٌَّ ًٍٍعلِمٍالَوقِفٍوااِلبتِداءٍَِمْنَهِج

ٍَوابِط:وفٌِِهٍسبعُةٍضٍَ
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 مَنِهَجِيَّةُ الِبَحِثِ فِي عِلمِ الِوَقِفِ والِابِتِدَاءِ 

 وِفيِه سبَعُة َضَواِبط:

 يـُْنَظُر في الكلَمِة اْلُمَرادُ  
 ، مَع ُمَراَعاِة ِسَياِقَها، وِسَباِقَها، وِلَحاِقَها.بحُثها

ْستَـْقَصى أقواُل تُ  :
، مَع بـََياِن اخِتالِفِهم، آيَِتَهاالمَفسّْريَن في تأويِلَها، وتأويِل 

والتَّرِجيِح بينُهم بما يقَتِضيِو السَّْياُق، والسّْباُق، 
 واللّْحاُق، حْسَب الَقَواِعِد الُمَقرَّرَِة في أصوِل التَّفسيِر.

َلى َما ِفي ااِلطّْالُع عَ  
الَكِلَمِة من َأْوُجٍو ِإْعَرابيَّة، َوَما ِفي اْليَِة من َأْوُجٍو َباَلِغيٍَّة، 
نَـَها، ِإَذا اْحِتيَج  ِفِإَذا تـََعدََّدت اأَلْوُجُو اإلْعَرابِيَُّة = رُجّْح بـَيـْ

 ِإَلى َذِلَك. 
 تـَُراَعى الِقَراَءاُت اْلَوارَِدةُ  :

في الكلَمِة، أِو اْليَِة، فإن كاَن للقراَءةِ تأثِيٌر عَلى الوقِف 
 َوَجَب البَـَياُن، وِإالَّ َفاَل َداِعَي ِلذِكرَىا.
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َدرَاَسُة اْليَِة تـَْفِسيرِيِّا  :
 َولَُغِويِّا، ِفي َضْوِء ُأُصوِل َوقـََواِعِد الَوْقِف َوااِلبِْتَداِء.

َيِجُب َأْن َيُكوَن ُحْكُم  
َر معاِرٍض لَقَواِعِد  الوقِف الُمسَتنَبُط بعَد الَبحِث َغيـْ

 اللُّغِة، أو التَّفسيِر.
ُمَراَجَعُة ُكُتِب الَوْقِف  

، ِإَذا اقْـَتَضى مَّةِ واالبِتَداِء، َمَع الُمَقارَنَِة، َوُمَناَقَشِة اأْلَئِ 
 .اأْلَْمرُ 

 
***     *** 

*** 
 
 

 
 

 



 



احلمُد هلِل الِذي بِِنعَمِتِو تَِتمُّ الَصاحِلَاُت ، والصَّاَلُة والسَّالـُ على سيِِّد        
ٍد   عليِو وعَلى آِلِو وصحِبِو وَسلم ػػػػ. صلَّى اهللُ  ػػػػالكائَِناِت حممَّ

 وبعُد...
ُأصوُؿ وضوابُط علِم الوقِف وااِلبِتَداِء، وفػََّقِِن الكرمُي مبَنِِّو فَحرَّْرتُػَها،  فهِذهِ 

ُر َأْغَوارِِه؛ كي يُِعيَنوُ  وبَػيػَّْنتُػَها، لَِيَتَسَنَّ لِْلَقارِِئ ااِلطِّاَلُع عَلى َىَذا العلِم، َوَسبػْ
 فَػْهًما َصِحيًحا. -عزَّ وجلَّ  -عَلى فَػْهِم ِكَتاِب اهلِل 

يَحيِت إلخَواين أْف َُيفظوُه، َويَػْفَهُموا َمَعانِيِو؛ لِيكوَف عونًا ذلُم عَلى معرِفِة وَنص
 الوقِف واالبتَداِء يف الُقرآِف الَكرمِي.

خالًصا  وُ أف جيعلَ  َوَرَجاِئي من َريبِّ الَكرمِِي، الَِّذي تفضََّل عليَّ مبا َكَتْبُت:
ا، نَ سِ أنفُ  ورِ رُ شُ  منْ ػػػػ  ا ِل عَ ، وَمْن دَ فيوِ  رَ اظِ النَّ وَ ػػػػ  انَ مَ صِ يعْ  وأفْ  لوْجِهِو الَكرمِِي،

 .انَ الِ أعمَ  اتِ ئَ يِّ وِمْن سَ 
 وصلى اهلل وسلن على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلن.

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

 كتبو حامدا ومصليا
 إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزىري

 حفو الل بلطفو الخفي
 ن االنتهاء من تبييض صفحات ىذا المتنوكا

 ىـ1433/ شوال/ 6صبيحة الجمعة 
 .م24/5/2012الموافق 

Khademelelm_999@yahoo.com 
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 إتحاف القراء بأصول وضوابط

 إجــــــــــــــــــــــازٌة
 يف منت

 ِإِتَحاِف اْلُكرَّاِء ِبُأُصوِل َوضَََواِبِط ِعْلمِِ الَوْقِف َواِلاِبِتَداء
    

نزَل على عبِدِه الكتاب، تـَْبِصَرًة ألوِلي األلباب، الحمُد لل الذي أ      
خيِر ُمْرَسٍل بأفضِل كتاٍب،  والصَّالُة والسَّالُم على نبيّْنا ُمَحمٍَّد 

ورضَى الُل عن صحابَِتِو األطهاِر األنَجاِب، والتابعيَن لهم بإحساِن إلى 
 يوِم الَمآِب.

 وبعُد...                      
 : فقد جاَءني أخي

. ﴾ ﴿: وقرَأ عليَّ متنَ 
 -سماًعا مني  -تأليفي، واستجازني فأجزتُُو )حفظًا و  جمعي وىو من

 !وما مثلي يصُلح لذلَك، واللُ المستعانُ ، مناولًة( -قراءًة منُو 
معاٍن، وأن يبُذَلُو لطالِِبيِو، ويعيَن على وأوصيِو بإتقانِ ما اشتمَل عليِو من 

 ذوي الرَّغَبِة في َخاِطبيِو.
وأرجو أن ال ينساني، ووالديَّ، وأىلي، وشيوخي، وجميَع المسلميَن في 

 صالح دعائو.
 

 

 وصلى اهلل وسلن على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلن.

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

 




