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 امللخص 

ب فل كووع، يف ْضُ وأَ  ،أكواع اقوـف يف اقؼراءات اقؼرآكقة  اقبحث هذا  جيؿع 

 وذفوور أكواعووه بثعهبووثر قوـووف،ابعووا اقهؿفقووا بهعر ووف  وذقووك أربعووة ابث،ووث،

 اقواـف وبثعهبثر املوـوف عؾقه.

 اإلبوواال، اإلشوو،م، اقسووؽون، اقووروم، : هوي ر كوعووثً ومخسووة ع وو وـوا ضمووّؿن 

اقهػخوقم،  ر،واقؼصو ؿا،واقو اإلثبوثت، اإلاثقوة ،اقػوه ، احلذف، اقـؼل، اقهسفقل،

 .اقرتـقق

 أهم اوث ضولول يققوه اقبحوث أن هوذه إكوواع ضرأوع يؼ أربعوة أكوواع هوي:و 

 .اقوـف احلؽؿي اقوـف اقهخػقػي، اقوـف اإلشثري، اقوـف إلغ،
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 املقدِّمـة

، واقصةاة واقسةام ع ى أذف املرلؾػ، كبقِّـث محؿا وع ى احلؿا هلل ربِّ اقعثملػ

 وبعا: ،هثبعػ هلم بن،سثن يؼ  وم اقا نآقه ولحبه واق

ؿ، ؿهئت عؼول اقـجبثء، واث اكػؽت أ ثدي اقـبةاء، ُضغِاق عؾقـث واؿر اقعطثء، 

ن اقػؽر وُضسِؿُق ؿقـث شثاخ اقبـثء، بثقعؾم املزهر، واجلفا املبفر، واجلـي املثؿر، وا

اقرؿقع اقسثئا، واقسعي اقبا ع اقرائا، مجع اهػّرق املسثئل يف ِلْػٍر وا،ا: بصقا 

 شوارده، و،ا ؿرائاه، ورلا اؼثلاه، و،صا ؿوائاه.

ولريًا ع ى لـن إثبثت، رأثء كقل أأزل املؽراثت، مجعت اث يف ألول 

اواهبه يف حتؼقق لثئةًا ريب فر م  )أنواع الوقف باعتبار ما يوقف بو(اقؼراءات ان 

 اطثقبه.

  :أىّمية الموضوع وسبب اختياره  
  رأع ذقك ملث  غ:

 ضعّؾؼه بؼراءات اقؼرآن اقؽر م، وفػى بذقك اؽثكًة وذؿًث. -

فوكه ضهؿة ملث مجع ان أكواع اقوـف بثعهبثر املوـوف عؾقه وبثعهبثر اقواـف:  -

 اقبحث. ،قث بؼي مجع أكواع اقوـف بثعهبثر املوـوف به، وهو اوضوع هذا

ضعاد أكواع اقوـف بثعهبثر املوـوف به يف أبواب اقؼراءات املهػرـة ؿحلهث  -

 يف ِلػٍر وا،ٍا أمجع وأكػع.

اقرؾبة يف يثراء اؽهبة اقؼراءات بثجلا ا املػقا: ،قث ينَّ هذا املوضوع مل  -

 ُ ؽَهب ؿقه حتت هذا اقعـوان ،سب اطةاعي.

  :خطة البحث 
اٍة،     متثل امؿون اقبحث،  ، وأربعة ابث،ثومتفقاٍ    هؿل اقبحث ع ى اؼاِّ
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 وضػصقل ذقك ع ى اقـحو اقهثيل: وؿفثرس. ،وخثمتةٍ 
 .جهاـفو ،خطة اقبحثو ،أمهقة املوضوع ولبب اخهقثره  وضهمؿنالمقدمة، -
 .و همؿن ضعر ػًث بثقوـفالتمهيد،   -
 :و همؿن أربعة ابث،ثمضمون البحث،   -

 اقوـف إلغ. المبحث األوَّل:      

 اقوـف اإلشثري. المبحث الثاني:    

 اقوـف اقهخػقػي، وحتهه اطثقب: المبحث الثالث :    

ل: اقوـف بثإلباال. -  املطؾب إوَّ

 املطؾب اقثثين: اقوـف بثقهسفقل. -

 املطؾب اقثثقث: اقوـف بثقـؼل. -

 املطؾب اقرابع: اقوـف بثحلذف. -

 اقوـف احلؽؿي، وحتهه اطثقب: المبحث الرابع:   

ل: اقوـف بثإلثبثت.املطؾب إ -  وَّ

 املطؾب اقثثين: اقوـف بثإلاثقة واقػه . -

 املطؾب اقثثقث: اقوـف بثملا واقؼل. -

 املطؾب اقرابع: اقوـف بثقهػخقم واقرتـقق. -

 الفهارس.. ثم وضهمؿن أهّم اقـهثئج الخاتمة، -

 :منهج البحث  
 : لؾؽت يف هذا اقبحث املـفج اقهثيل

اث  عهبثر املوـوف به يف ابحث اسهؼل ابقـثً أذفر فّل كوٍع ان أكواع اقوـف بث -

  ـارج حتهه ان أكواع .
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ِب فّل كوٍع اعهؿاًا ع ى الهؼراء مجقع أ،واقه. -  اأهفات يف بقثن َأْضُ

اعهؿات ذفر اث خيهّص بثقوـف دون اث  سهوي ؿقه اقولل واقوـف  -

 فثقسؽت اثةًا ؿةا وأه قذفره هـث.

 إوأه إخرى قـظر عنأذفر اثثًٓ قؽّل ضٍب ان إضب بغّض ا -

 ويكَّ، بقثن إكواع وأضهبث. ،ؿؾقس اؼصودي بقثن إوأه ،اجلثئزة يف املثثل املذفور

 أعزو أ ثت اقؼرآكقة قسورهث، وأوّثق املعؾواثت ان اصثدرهث.  -

 مل ُأضرأم قؾؼراء اقوارد ذفرهم يف اقبحث ق فرهتم اقظثهرة.  -
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 تمهيـدال

ـََف )ضمدي اثدة  يف اقؾغة اعثٍن عا اة: ؿفي ضمدِّي اعـى اقؼقثم، واعـى  (َو

ـُوؿثً )اقسؽون عن املك فذقك يف ـوهلم:  ـَف و ، وضمدي اعـى املعث ـة يف ـوهلم: (و

ء) ـََف ع ى اقكَّ َـَّف اقاارَ ) : ، وضمدي اعـى احلبس يف كحو ـوهلم(و ، وؾري ذقك (و

ان املعثين
(1)

 . 

: ـطع اقصوت ع ى اقؽؾؿة زاـًث  ع ى اعـى (اقوـف)اقعؾ،ء اصطؾ  وأطؾق 

  هـػس ؿقه بـقة الهئـثف اقؼراءة.

 وقؾوـف أكواع بثعهبثر اقواـف، وأكواع بثعهبثر املوـوف عؾقه.

 : ؿلكواعه بثعهبثر اقواـف هي

 : وهو اث فثن بؿحض اخهقثر اقؼثرئ. اقوـف آخهقثري -

 : فسعثٍل وكحوه. عن ضورةٍ : وهو اث فثن  اقوـف آضطراري -

 اقوـف آكهظثري: وهو اث فثن ٓكهظثر الهقػثء إوأه ،ثل اجلؿع. -

 اقوـف آخهبثري: هو اث فثن ٓخهبثر اق قخ قهؾؿقذه ،ثل اقؼراءة عؾقه. -

وأاث أكواعه بثعهبثر املوـوف عؾقه: ؿؼا اخهؾف اقعؾ،ء ؿقفث بػ ُاؼلٍّ وُاؽثٍر، 

 ث:وأعال إـوال ؿقفث أّنَّ 

اقوـف اقهثم: وهو اث فثن ع ى اقؾػظ املسهؼل ع، بعاه قػظًث واعـًى: كحو:  -

 اقوـف ع ى أواخر اقؼصص، وأواخر اقسور.

اقوـف اقؽثيف: وهو اث فثن ع ى اقؾػظ املسهؼّل ع، بعاه قػظًث ٓ اعـى: كحو:  -

 .[5]اقػثحتة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿اقوـف ع ى ـوقه ضعثؼ: 

                                       
اج كخبٍة ان اقعؾ،ء: واملعجم اقولقط بنخر )وـف(، (،733خمهثر اقصحثح قؾرازي: )ص اكظر:( 1)

 . ، )وـف( (1551)ص
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 بهااء ب، بعاه.وفةامهث  ص  اقوـف عؾقه وآ

اقوـف احلسن: وهو اث فثن ع ى اقؾػظ املهعّؾق ب، بعاه قػظًث واعـى وأؿثد  -

ل اقػثحتة  ﴾پ پ﴿اعـى حيسن اقسؽوت عؾقه: كحو: اقوـف ع ى ـوقه ضعثؼ:  أوَّ

 ، ؿقص  اقوـف عؾقه وٓ  ص  آبهااء ب، بعاه.[2]اقػثحتة:

ب، بعاه قػظًث واعـًى ومل ُ ػا  اقوـف اقؼبق : وهو اث فثن ع ى اقؾػظ املهعّؾق -

ل اقػثحتة، أو  ﴾پ﴿ عؾقه: كحو: اقوـف ع ى قػظ: اقسؽوت اعـًى حيسن أوَّ

 ﴾ھھ ھھ ﴿ أوهم اعـًى ؾري اراٍد: كحو اقوـف ع ى ـوقه ضعثؼ:

 : ،قث  هغرّي املعـى.  [11]اقـسثء: 

وٓ  ص  اقوـف يف احلثقهػ
(1)

 . 

ث أن ٓ  هعّؾق ب، بعا   ث أن  هعّؾق اعـًى ٓ ؿثقؾػظ ياَّ ه ٓ قػظًث وٓ اعـًى، وياَّ

ث أن  هعّؾق قػظًث واعـًى و ػقا اعـًى حيسن اقسؽوت عؾقه، أو ٓ  ػقا  قػظًث، وياَّ

اعـًى حيسن اقسؽوت عؾقه، وهذا اث ضؼهمقه اقؼسؿة اقعؼؾقة وان زاد يف اقهؼسقم 

هذا اقؼول أعال ؿةا خيرج عـفث بحثل، وان أكؼص ؿقه ؿؼا أخّل هبث: وهلذا فثن 

 إـوال، واهلل ضعثؼ أعؾم.

 ضولؾت يققفث بعا الهؼراء اث ،وقؾوـف بثعهبثر املوـوف به أربعة أكواٍع فذقك

واقوـف  واقوـف اإلشثري، ي اقوـف إلغ،وه : وـف به يف اقؼراءات

بعون اهلل ضعثؼ  اقهثققة ،ثثب، واقوـف احلؽؿي، وللبّقـفث يف هذا امل اقهخػقػي

 ؼه. وضوؿق

                            

                                       
( واث بعاهث، 1/224( واث بعاهث، واقـؽ ٓبن اجلزري: )177اكظر: اقهؿفقا ٓبن اجلزري: )ص( 1)

 ( واث بعاهث.367ػي: )ص( واث بعاهث، وهاا ة اقؼثرئ قؾؿرل35واإلضثءة قؾمبثع: )ص
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  املبحث األوَّل

 الوقف األصلي 

 هو اقهوـف عن حتر ك احلرف اقوـف: هو إلل يف اقوـف: يذ اقسؽون

 عػ اقسؽون، واملوـوف عؾقه بثقسؽون ع ى ضبػ: واقهوـف هو

 لثفن ؾري اّاّي، ولثفن اّاّي.

 : ؿثقسثفن ؾري املّاّي ع ى ضبػ

 ٓزاًث، واث فثن لؽوكه عثرضًث. اث فثن لؽوكه

: ؿثقسؽون ٓزٌم [2]اقؽوثر: ﴾ژ ژ ڑ﴿ؿ، فثن لؽوكه ٓزاًث: كحو: 

 ولةًا ووـػًث قؽون اقؾػظ ؿعل أاٍر ابـي ع ى اقسؽون.

؛ [3]اقؽوثر: ﴾ک ک ک ک﴿واث فثن لؽوكه عثرضًث قؾوـف: كحو: 

 ارؿوع قؽوكه خرب ينَّ ويكَّ، لؽن ٕأل اقوـف. ﴾ک ﴿ؿننَّ قػظ 

 : واقسثفن املّاّي ع ى ضبػ

 لثفن ألغ، ولثفن ابال.

ؿثقسثفن إلغ  ؽون أقػًث وواوًا و ثًء، لواء فثن ظثهرًا يف اقولل واقوـف: 

ڤ ﴿، [187]اقبؼرة: ﴾ڄ ڄ﴿، [121]طه: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿كحو: 

 ﴾ٹ ٿ ٿ﴿، أو فثن ظثهرًا يف اقوـف ؿؼط: كحو: [39]طه: ﴾ڦ ڤ

: يذ  وـف [55]اقروم: ﴾حئ مئ﴿، [43:]إعراف ﴾ۇئ وئ وئ﴿، [15]اقـؿل:

بثققثء، وٓ  ظفر ذقك  ﴾حئ﴿بثقواو، وع ى  ﴾وئ﴿بثٕقف، وع ى  ﴾ٿ ﴿ع ى 

 يَّٓ وـػًث: ٓاهـثعه ولةًا بثقهؼثء اقسثفـػ.

.  و،رف املاِّ يف مجقع ذقك ألغٌّ

 واقسثفن املبال ع ى ضبػ: 
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 اباٌل ان مهزة، واباٌل ان ضـو ن اـصوٍب.

، [43] ولف: ﴾ېئ ېئ﴿ ؽون أقػًث أو واوًا أو  ثًء: كحو:  ؿثملبال ان مهزةٍ 

واقوـف ع ى كحو: ، [13 ]اقربوج: ﴾ہ ھ  ھ﴿، [22]اقرمحن: ﴾ٹ ڤ ڤ﴿

لواء فثن قؾػظ ارؿوعًث أو جمرورًا أو اـصوبًث: ؿهبال اهلؿزة  ،[19]اقبؼرة: ﴾ڤ﴿

هب يف مجقع ذقك  ،رف ااٍّ ان أـس ،رفة اث ـبؾفث، ويبااهلث يف اقوـف خثلة اذ

 ﴾اقؾوقو﴿هل ثم، و ﴾اقؾمقو﴿، و﴾املةا﴿محزة وه ثم ،قث َ ُموُل اقؾػظ وـػًث يؼ: 

 ، يف أ،ا إوأه اجلثئزة ؿقفث.﴾اقس،﴿، و﴾ باي﴿حلؿزة، و

 و،رف املا يف مجقع ذقك ابال وققس ألؾقًث.

ٱ ٻ ﴿ واملبال ان ضـو ن اـصوب  ؽون أقػًث خثلة: كحو اقوـف ع ى:

، وإقف اباقة ان ﴾اثءا﴿ث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ : ،ق [18]املماـون: ﴾ٻ ٻ

ضـو ن وققست ألؾقة
(1)

: ويكَّ، ذفرت يف هذا املطؾب اث  سهوي ؿقه اقولل 

ًث ٕ،وال اقسؽون يف اقوـف عؿواثَ ً: ٕكَّه وغ الهقعثبوثفن إلوواقوـف: فثقس

 ألل اقوـف.

 

 

                           

                                       
(، 1/484( واث بعاهث، وأثاع اقبقثن قؾااين: )25اكظر: ي مثح اقوـف وآبهااء  قألكبثري: )ص( 1)

(، وذح اقطقبة ٓبن 121-2/125(، واقـؽ: )285، وص277وذح شعؾة ع ى اق ثطبقة: )ص

 (.119-118اقـثظم: )ص
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  املبحث الثاني
 ف اإلشاريالوق 

ْوم واإلش،م واإلحلثق يؼ ،رفة احلرف املهحّرك يف اقولل: ،قث  ُ  ثر بثقرَّ

 حُتذف يف اقوـف. 

ْوم: يضقثٌن ببعض ،رفة املمؿوم: ، واملرؿوع [25]اقبؼرة: ﴾ٹ ڤ﴿ كحو : ؿثقرَّ

 ،[31]اقبؼرة: ﴾چ﴿: ، واملؽسور كحو[4]إكػثل: ﴾ژ ژ﴿ كحو:

 .[42]ؿصؾت: ﴾ں ں ڻ﴿: واملخػوض  كحو

 واإلش،م: ضمُّ اق ػهػ ان ؾري لوت ُبَعْقا يلؽثن احلرف املمؿوم واملرؿوع. 

ک ﴿ : ، واملـصوب كحو[2]اقبؼرة: ﴾پ ٻ﴿ : و ؿهـعثن يف املػهوح: كحو

 .[172]اقـسثء: ﴾ک

ٻ   ﴿ ف،  ؿهـعثن يف املهحرك بحرفٍة عثرضٍة: فثملهحّرك ٓقهؼثء اقسثفـػ كحو:

 ﴾ٱ ٻ﴿ قه ،رفة ان فؾؿة أخرى يف كحو:: وفثملـؼول يق[2]املزال: ﴾ٻ

 (. )ـُل و،ي : ،قث َ موُل اقؾػظ كؼةًا يؼ:[1]اجلن:

 ، ويف اقم اجلؿع:[35]اقبؼرة: ﴾ۆ﴿ ويف اهلثء املباقة ان ضثء اقهلكقث: كحو:

،  سهوي يف ذقك ان ولؾفث ان اقؼراء [6]اقبؼرة:  ﴾پ پ پ   پ﴿ كحو:

 ﴾ڄ﴿، [65]اقبؼرة: ﴾ڌ﴿ و:وان مل  صؾفث، واخهؾف يف هثء اقمؿري: كح

 ،[95]املثئاة: ﴾ی﴿ ، [7]قؼ،ن: ﴾ک﴿ ،[59عؿران: ]آل ﴾ے﴿ ،[121]اقـحل:

، ؿؼقل: بثجلواز اطؾؼًث، وـقل: بثملـع [2]املسا: ﴾ک﴿ ،[47]اقاخثن:  ﴾چ﴿

اطؾؼًث، وـقل: بثملـع ين فثكت اهلثء بعا اقمم أو اقواو، أو اقؽرس، أو اققثء، واجلواز 

 يف ؾري ذقك.

 وـوف عؾقه بثقروم واإلش،م ع ى ضبػ: ثثبٌت واهغرٌي. وامل
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ؿثقثثبت: هو احلرف إلغ ألغ احلرفة ؿؾقس ،رؿًث ابآً ان ؾريه وٓ 

احلرفة،  ؾة اقسثبؼة: ؿسثئرهث ،روٌف ألؾقةاـؼوًٓ يققه ،رفة ؾريه: كحو: إاث

 ًث.وهذا اقرضب عثمٌّ يف لثئر ،روف اهلجثء يَّٓ اث الهثـي آكػ

واملهغري: هو احلرف املبال ان ؾريه أو املـؼول يققه ،رفة ،رٍف يف فؾؿهه، وهو 

خثصٌّ بهخػقف اهلؿز املهطرف ؾري املـصوب وؾري املبال ،رف ااٍّ حلؿزة وه ثم: 

 وذقك يف أربع ،ثٍٓت خثلٍة هي:

وئ ﴿و، [5]اقـحل: ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿احلرف املـؼول يققه ،رفة اهلؿز: كحو: 

، ،قث ضـؼل ،رفة اهلؿزة يؼ اقػثء واقواو و وـف [51 ] ولف: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

ْوم ؿؼط. ْوم واإلش،م، وع ى اقواو بثقرَّ  ع ى اقػثء بثقرَّ

: كحو:
ٍ
 ﴾چ﴿ اهلؿز املبال واوًا أو  ثًء املاؾم ؿقه اث ـبؾه ان واو ٍأو  ثء

(، ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )ـرّو( و)برّي ؛ [19]إكعثم: ﴾ڃ﴿، و[228]اقبؼرة:

ْوم واإلش،م.و  ْوم ؿؼط، وع ى اققثء بثقرَّ  وـف ع ى اقواو بثقرَّ

، [24]اقطور: ﴾ے﴿اهلؿز املبال واوًا أو  ثًء ع ى املذهب اقـحوي: كحو:    

: ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )قوقو( حلؿزة، و)قمقو( هل ثم، [13]اقربوج: ﴾ڳ﴿و

ْوم ؿؼط وع ى اققثء بثو) باي ْوم واإلش،م. (، و وـف ع ى اقواو بثقرَّ  قرَّ

]يبراهقم:  ﴾ڤ﴿ :اهلؿز املبال واوًا أو  ثًء ع ى املذهب اقرلؿي: كحو   

(، ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ: )اقمعػثو(، و)ي هثي؛ [95]اقـحل:﴾ڇ﴿، [21

ْوم ؿؼط. ْوم واإلش،م، وع ى اققثء بثقرَّ  و وـف ع ى اقواو بثقرَّ

 ضبػ: اطرٌد وؾري اطرٍد: واإلحلثق ز ثدة هثء اقسؽت وـػًث: وهو ع ى

 ؿثملطرد: يف مخسة ألوٍل: 

ل: )اث( آلهػفثاقة املجرورة بحرف أر: كحو : [1]اقـبل: ﴾  ٱ﴿: إلل إوَّ
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يُّ و عؼوب عؾقفث هبثء اقسؽت بخةاٍف عـف،.  ؿقؼف اقَبزِّ

و)هي( ،قث وـعث: ؿقؼف  عؼوب عؾقف، هبثء اقسؽت  ،)هو( : يوثكول اقثوإل

 بةا خةاٍف.

 لل اقثثقث: اقـون امل ادة اقااخؾة ع ى هثء اقغقبة ان مجع اإلكثث اطؾؼًث:إ

 : ؿقؼف  عؼوب عؾقفث هبثء اقسؽت بخةاٍف عـه.[187]اقبؼرة:  ﴾پ﴿ كحو:

 ﴾ې﴿، و[72]اقـسثء: ﴾ھ﴿ :  ثء املهؽؾم امل ّادة : كحو: عورابول اقوإل

 : ؿقؼف  عؼوب عؾقفث هبثء اقسؽت بخةاٍف عـه. [75]ص: 

ؿقؼف ؛ [2]اقػثحتة: ﴾پ﴿ ل اخلثاس: كون مجع املذّفر اقسثمل: كحو:إل

  عؼوب عؾقفث هبثء اقسؽت بخةاٍف عـه.

ؿقؼف ُرَوْ ٌس ؛ [72]هود: ﴾ٻ﴿ وؾري املطرد يف فؾ،ٍت خمصولٍة: واـفث:

عؾقفث هبثء اقسؽت بخةاف عـه
(1)

. 

 

 

                           

                                       
( واث بعاهث، 2/121(، واقـؽ: )171-169: )ص(، واقهحا ا قؾااين54اكظر: اقهقسري قؾااين: )ص( 1)

( واث 181(، وؾث ة املر ا قعطقة كل: )ص85-84(، ويرشثد املر ا قؾمبثع: )136-2/133و)

 بعاهث.
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  املبحث الثالث
 الوقف التخفيفي 

 : : الوقف باإلبدال المطلب األوَّل 
املوـوف عؾقه بثإلباال ثةاثة أ،رف: اهلؿزة، واقـون اقسثفـة املس،ة ضـو ـًث، وضثء 

 اقهلكقث.

ؿنباال اهلؿزة يف اقوـف خثلة اذهب محزة و واؿؼه ه ثم يف املهطرؿة، وهو 

 ع ى ثةاثة أضٍب: ـقثد، وكحوي، ورلؿي.

 اهلث ،رف ااٍّ أقػًث أو واوًا أو  ثًء: ؿهبال أقػًث يذاؿثقؼقثد: ضبثن: ضب بنبا

؛  [48]اقـحل: ﴾ڱ﴿، و[19]اقسجاة: ﴾ۅ﴿ لؽـت وؿه  اث ـبؾفث: كحو:

 (. ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ: )اثوى(، و) هػقث

، [19]اقبؼرة:  ﴾ڤ﴿ ف، ُضبال أقػًث يذا ضطّرؿت اسبوـًة بلقٍف اطؾؼث : كحو:

 (. ًا ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )اقس،و اـصوبًث أو جمرورلواء فثن اقؾػظ ارؿوعث أ

 ﴾ڤ﴿؛ و[3]اقبؼرة: ﴾ٺ﴿ وضبال واوًا يذا لؽـت وُضمَّ اث ـبؾفث: كحو:

 ( هل ثم.و)اقؾمقو حلؿزة، : ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػثً يؼ: ) واـون(و)اقؾوقو([22]اقرمحن:

 ﴾ڳ﴿، [74م:]ار  ﴾ۋ ﴿ :وُضبال  ثء يذا لؽـت وُفرِس اث ـبؾفث: كحو

 .: ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )ِر قث( و)هّقي([15]اقؽفف:

 وضب بنبااهلث واوًا أو  ثًء ؾري َااِّ ة، وهو ع ى ضبػ:

 ضٌب بةا يدؾثٍم: وهو أن ُضػهَ  اهلؿزة وُ مم اث ـبؾفث، ؿهبال واوًا: كحو:

 ﴾ے﴿ و:، أو ُضػه  وُ ؽرس اث ـبؾفث، ؿهبال  ثًء: كح[145]آل عؿران: ﴾ڱڱ﴿

ةا(، و)واقة [259]اقبؼرة:  (.: ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )ُاَوأَّ

 ألؾقهػ أو زائاضػ: كحو: وضب بندؾثمٍ 
ٍ
 ﴾پ﴿ : وهو أن ُضسبق بواٍو أو  ثء

]اقـسثء:  ﴾ۓ﴿، و[25]اقبؼرة: ﴾ڳ﴿، و[228]اقبؼرة: ﴾چچ﴿و ،[49]اقبؼرة:
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قػ واوًا وُضاؾم ا [112 قواو ـبؾفث ؿقفث، وُضبال يف املثثقػ : ؿهبال يف املثثقػ إوَّ

ث: ،قث  ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ: )لّو( و)ـرّو( إخري ن  ثء وُضاؾم اققثء ـبؾفث ؿقف

 .و)ّر( و)خطّقة(

: كحو: واقـحوي:  ]إ،زاب: ﴾وئ﴿ أن ُضبال واوًا يذا ُفرِست وُلبِؼت بممٍّ

ت وُلبِؼت بؽرٍس: كحو؛  [14 : ،قث  [14قبؼرة:]ا ﴾ائ﴿: وُضبال  ثًء يذا ُضؿَّ

 .َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )لوقوا( و)اسهفز ون(

 واقرلؿي: أن ُضباَل واوًا يذا ُرلؿت ع ى واٍو، وُضبال  ثًء يذا ُرلؿت ع ى  ثء،

 چ  ﴿ وهو اذهٌب ل،عٌي ُاؼقٌَّا بثقروا ة، وٓ ُ طرد يف مجقع إقػثظ: وذقك كحو:

:  [135]طه: ﴾گ گ گ﴿وكحو:،[33]املثئاة:﴾ڇ چ ڇ ڇ چ

 (.،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ: )أزاو( و)آكثي

 ويباال اقـون اقسثفـة املس،ة ضـو ـًث خثّص بثقااخؾة ع ى املـصوب ؿهبال أقػًث:

ؾػظ : ،قث َ ُمول اق[171]اقبؼرة: ﴾ڄ ڄڄ﴿و ،[71]ار م: ﴾ڳ ڳ﴿ كحو:

 كحو يٓ ضثء اقهلكقث املباقة هثءاً  (.وكااءا و)دعثءً  )،هً، اؼمقث( وـػًث يؼ:

 ،قث  وـف عؾقفث بثهلثء اقسثفـة ]شجره[. [25]املماـون: ﴾ڦ﴿

 : ويباال ضثء اقهلكقث أعؾفث هثء يف اقوـف، وهو ع ى ضبػ

 ضٌب اّهػٌق عؾقه، وضٌب خمهؾف ؿقه.

 ؿثملّهػق عؾقه: اث ُرِلؿت ؿقه ضثء اقهلكقث هثًء ؿجؿقع اقؼراء  ؼػون ؿقه بثهلثء:

 .[35]اقبؼرة: ﴾ۆ﴿ كحو:

اء ان وـف بثهلثء،واملخ  هؾف ؿقه: اث ُرِلؿت ؿقه ضثء اقهلكقث ضثًء: ؿؿن اقؼرَّ

﴾ڻ ۀ﴿ واـفم ان وـف بثقهثء، بهػصقٍل اذفوٍر يف اظثكِّه: وذقك كحو:
(1)

 

                                       
 ( واث بعاهث،2/258( واث بعاهث، ويبراز املعثين ٕيب شثاة: )325اكظر: اإلــثع ٓبن اقبثذش: )ص( 1)

(، وذح اقطقبة قؾـو ري: 2/125( واث بعاهث، واقـؽ: )2/935واقعؼا اقـمقا قؾسؿػ احلؾبي: )

 ( واث بعاهث.172( واث بعاهث، وذح اقطقبة ٓبن اقـثظم: )ص1/489)
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 . [35]آل عؿران:

واإلباال بسثئر أكواعه ختػقٌف قؾػِظ: يذ ٓ  ؼف اقؼثرئ ؾثقبًث يَّٓ وـا ؿرت لوضه 

 قة هذه اقهخػقف واإلباال أخف ان اقهحؼقق.وضثق كػسه، واملـثلب واحلث

 : : الوقف بالتسهيل المطلب الثاني 
املوـوف عؾقه بثقهسفقل اهلؿزة خثلة يف اذهب محزة و واؿؼه ه ثم يف املهطرؿة، 

 وضسفقؾفث ع ى ضبػ: ضسفقل املهولطة، وضسفقل املهطرؿة.

 ؿهسفقل املهولطة يف ث،كقة أ،وال:

 .[18]طه: ﴾ ڈ﴿ػهو،ة بعا ؿه : كحو: يف اهلؿزة امل األوَّل :

 .[257]اقبؼرة: ﴾ھ﴿يف اهلؿزة املمؿواة بعا ؿه : كحو:  الثاني :

: كحو:  الثالث:  .[43]يبراهقم: ﴾ٻ﴿يف اهلؿزة املمؿواة بعا ضمٍّ

 .[37]احلثـة: ﴾ٺ﴿يف اهلؿزة املمؿواة بعا فرٍس: كحو:  الرابع:

 .[95]اإلرساء: ﴾ېئ﴿يف اهلؿزة املؽسورة بعا ؿهٍ : كحو:  الخامس:

: كحو:  السادس:  .[14]إ،زاب: ﴾وئ﴿يف اهلؿزة املؽسورة بعا ضمٍّ

 .[95]احلجر: ﴾ٹ﴿يف اهلؿزة املؽسورة بعا فرٍس: كحو:  السابع:

 ﴾ۆئ﴿، [87]اقبؼرة: ﴾ۆ﴿يف اهلؿزة املسبوـة بلقٍف: كحو:  الثامن:

 .[31]اقبؼرة:  ﴾ڃ﴿ ،[11]اقـسثء:

ْوم ؿقه دون  يَّٓ  ى هلضوضسفقل املهطرؿة ٓ  ْوم: ؿفو خثصٌّ ب،  صّ  دخول اقرَّ بثقرَّ

 ؾريه: وهو يف ،ثقهػ:

 .[65]إعراف: ﴾چ﴿ يف اهلؿز املسبوق بؿهحّرٍك: كحو:

 ﴾ڇ﴿ اهلؿز املسبوق بلقٍف يذا فثن اهلؿز ارؿوعًث أو جمرورًا ؿؼط: كحو:يف 

 .[282]اقبؼرة:  ﴾ڳ﴿ ،[95]اقبؼرة: 

 ،[15]إكعثم: ﴾ڀ ڀ﴿ طّرؿة يف كحو:ؿةا  صّ  دخول اقهسفقل يف امله
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ْوم ؿقف،، واقهسفقل يف[47]اقذار ثت: ﴾ۇئ﴿ وكحو:  : قعام أواز دخول اقرَّ

ْوم املهطرؿة ٓ  هلضى يَّٓ بثقرَّ
(1)

. 

واقهسفقل بسثئر أكواعه ختػقٌف قؾػظ: يذ ٓ  ؼف اقؼثرئ ؾثقبًث يَّٓ وـا ؿرت لوضه 

 ف واقهسفقل أخف ان اقهحؼقق.وضثق كػسه، واملـثلب واحلثقة هذه اقهخػق

 :: الوقف بالنقل المطلب الثالث 
اقوـف بثقـؼل خثصٌّ ب، ؿقه مهزٌة اهحّرفٌة اسبوـٌة بسثفٍن ؿهـؼل ،رفة اهلؿزة يؼ 

 اقسثفن ؿقهحرك بحرفهفث وحتذف اهلؿزة.

 واقـؼل يف اقوـف خثلة اذهب محزة و واؿؼه ه ثم يف اهلؿزة املهطرؿة.

 ل ع ى ثةاثة أُضٍب: واملوـوف عؾقه بثقـؼ

 ابهاأ به، واهولٌط، واهطرٌف.

، أو اقم مجعٍ   ؿثملبهاأ به: ُضـؼل ،رفهه قؾسثفن ـبؾه اطؾؼًث اث مل  ؽن ،رف ااٍّ

 ، أو اضصل به رلً،: كحو:[1]املماـون: ﴾ٱ ٻ﴿ لواٌء اكػصل عـه رلً،: كحو:

 (.ـَا ؿؾ ( )اَقرض، ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )[11]اقبؼرة: ﴾ڳ﴿

 واملهولط ُضـؼل ،رفُهه قؾسثفن ـبؾه يذا فثن لحقحًث، أو واوًا و ثًء ألؾقهػ

 ]املؾك: ﴾ٻ﴿، و[15 ]اقروم: ﴾ھ﴿، و[61] وكس: ﴾ۇئ﴿ خثلة: كحو:

 (.َران( و)اقّسَوى( و)لَقتـُ ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )؛ [27

 ثءَ ً ألؾقهػواملهطرف: ُضـؼل ،رفهه قؾسثفن ـبؾه يذا فثن لحقحًث أو واوًا أو  

: [25]اقبؼرة:  ﴾ڳ﴿، [17]اقـسثء: ﴾ڇ﴿، [91]آل عؿران: ﴾ائ﴿ خثلًة: كحو:

(: ؿُهـؼل ،رفة اهلؿزة يؼ اقسثفن ،قث َ ُمول اقؾػظ وـػًث يؼ )اْل( و)اقسو( و)ْر 

ـبؾفث وحتذف اهلؿزة ؿقصري احلرف املـؼول يققه ،رفة اهلؿزة آخر اقؽؾؿة ؿقوـف 

                                       
( واث بعاهث، 165(، ذح اق ثطبقة قؾورـي: )ص258-1/256اكظر: ؾث ة آخهصثر قؾفؿذاين: )( 1)

 ث بعاهث.( وا118(، وذح اقطقبة ٓبن اقـثظم: )ص445-1/433واقـؽ: )
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ْوم أو اإلش،معؾقه بثقسؽون وٓ ضظفر احل رفة املـؼوقة يَّٓ بثقرَّ
(1)

م يف  ، ف، ضؼاَّ

 املبحث اقثثين.

 واقـؼل بسثئر أكواعه ختػقٌف قؾػظ: يذ ٓ  ؼف اقؼثرئ ؾثقبًث يَّٓ وـا ؿرت لوضه

 وضثق كػسه، واملـثلب واحلثقة هذه اقهخػقف واقـؼل أخف ان اقهحؼقق.

 : الوقف بالحذف:  المطلب الرابع
 اقوـف بثحلذف ع ى ثةاثة أُضب:

: ؿللل فؾؿة [6]اقؼؿر: ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿ ،ذف املحذوف ان اقؽؾؿة: كحو:

اء حلذؿفث رلً،.) اع( ) اعو  ( بثقواو و وـف عؾقفث بحذف اقواو جلؿقع اقؼرَّ

،ذف اقثثبت ان اقؽؾؿة: كحو: ،ذف اهلؿزة اقهي ٓ لورة هلث يف اذهب محزة 

 ذهٌب اؼّقٌا بثقس،ع ان اقروا ة، وٓ  طرد يف لثئروـػًث ع ى املذهب اقرلؿي وهو ا

: ،قث َ ُمول اقؾػظ [5]إكعثم: ﴾ڳ﴿ إقػثظ: ؿؿثثل اث ،ذف اـه اهلؿزة

 ﴾ھ﴿ (، وان هذا اقرضب: ؿصل املولول رلً،: كحو:ون سهفزوـػًث يؼ: )

 ( وحيذؿثن اقـون. ث  ؼف أبو عؿرو و عؼوب بثققثء: )وفلي: ،ق[146]آل عؿران:

: ،قث  وـف [173]اقبؼرة: ﴾ۀ ہ﴿ اث ققس ان اقؽؾؿة: كحو:،ذف 

 ﴾ڱ ڳ﴿ بحذف اقهـو ن جلؿقع اقؼراء، واقهـو ن ققس ان اقؽؾؿة ،وكحو:

: ،قث حتذف اققثء وـػًث ؿؼط يف ـراءة كثؿٍع وأيب عؿرو واققثء ققست [62]اإلرساء: 

ان اقؽؾؿة
 (2)

. 

ئ ؾثقبًث يَّٓ وـا ؿرت لوضه واحلذف بسثئر أكواعه ختػقٌف قؾػظ : يذ ٓ  ؼف اقؼثر

 وضثق كػسه، واملـثلب واحلثقة هذه اقهخػقف واحلذف أخف ان اإلثبثت.

                                       
( واث بعاهث، واقـؽ: 271(، )ص264(، واربز املعثين قؾع،دي )ص259اكظر: اإلــثع: )ص( 1)

 ( واث بعاهث.1/489(، وذح اقطقبة قؾـو ري: )1/432-437)

(، وذح اقارة 2/182( واث بعاهث، و)2/133: اقـؽ: )-اع اراعثة اخهةاف اقهؼسقم-اكظر( 2)

 ( واث بعاهث.417هاا ة اقؼثري: )ص( واث بعاهث، و181قؾزبقاي: )ص
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  املبحث الرابع
 الوقف الحكمي 

 المطلب األوَّل: الوقف باإلثبات:
 اقوـف بثإلثبثت ع ى ثةاثة أضب هي:

 ڇ  چ چ﴿ ،[55]اقعـؽبوت:  ﴾  ڭ ۓ﴿ يثبثت اقثثبت ان اقؽؾؿة: كحو:

( بثٕقف جلؿقع اقؼراء، و ؾحق : ،قث  وـف ع ى )أكث(، و)قؽـث[38ف:]اقؽف ﴾ڇ

ث  ص  : ،ق[115]اقـؿل: ﴾ک گ﴿ هبذا اقرضب اقوـف ع ى املػصول رلً،: كحو:

( ولةًا اقثثكقة، وع ى اقؽؾؿة اقثثكقة )اث ( ؿصةًا عناقوـف ع ى اقؽؾؿة إوؼ )َأ ًّث

 بثٕوؼ جلؿقع اقؼراء.

بنثبثت اقثثبت ان اقؽؾؿة إوؼ وع ى اقولل  ؽون ؿع ى اقػصل  ؽون اقوـف 

 اقوـف بنثبثت اقثثبت ان اقثثكقة.

: ،قث  ؼف ابن [43اقرعا:] ﴾حخ مخ﴿ يثبثت املحذوف ان اقؽؾؿة: كحو:

 ( واققثء ان اقؽؾؿة:.فثرٍي بثققثء )ان واـي

   ﴾ڇ﴿و ،[15]إ،زاب: ﴾گ ﴿ يثبثت اث ققس ان اقؽؾؿة: كحو:

 ف ابن فثري واقؽسثئي و،ػٌص وخؾٌف بلقف يف اقوـف: ،قث  ؼ[66]إ،زاب:

: ،قث  ؼف [23] س: ﴾ۅ ۋ﴿ ؿؼط وإقف ققست ان اقؽؾؿة ، وكحو:

 عؼوب بنثبثت اققثء وـػًث ؿؼط واققثء ققست ان اقؽؾؿة ،وكحو ولل املولول 

يف  ()هم: ،قث  وـف ع ى اقمؿري [3]املطػػػ: ﴾ۉ ۉۅ  ﴿ رلً، يف كحو:

اء واقمؿري ققس ان اقؽؾؿةاقؽؾؿهػ جلؿقع اقؼرَّ 
(1()2)

. 

                                       
 وأه اضصثل اقمؿري يف اقؽؾؿهػ رلً، ،ذف إقف بعا اقواو ؿقف،.( 1)

(، وذح اقارة 348-347( واث بعاهث، و)2/133: اقـؽ: )-اع اراعثة اخهةاف اقهؼسقم-اكظر( 2)

 ( واث بعاهث.417( واث بعاهث، وهاا ة اقؼثري: )ص181قؾزبقاي: )ص



 عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي د.                 أنواع الوقف باعتبار ما يوقف بو في القراءات القرآنية

419 

وققس قإلثبثت يف لثئر أكواعه عةاـة ظثهرة بحؼقؼة اقوـف ؿـثلبه اقولف 

 بثقوـف احلؽؿي.

 : ب الثاني: الوقف باإلمالة والفتحالمطل
 امل،ل يف اقوـف خثلة ضبثن:

 ﴾ېئ﴿كحو: اث ـبؾفث ؿؼط ع ى اخلةاف يف ذقك:هثء اقهلكقث واث ـبؾفث أو  -1

 قؾؽسثئي ومحزة بهػصقٍل اذفوٍر يف بثبه. ؛[226]اقبؼرة: ﴾ڄ﴿ ،[8ران:]آل عؿ

وـا ذهب بعض أهل إداء يؼ أنَّ امل،ل هثء اقهلكقث واث ـبؾفث، وذهب بعمفم 

 يؼ أنَّ امل،ل اث ـبل هثء اقهلكقث خثلة.

ؿثجلؿقع اهػؼون ع ى ياثقة اث ـبل اهلثء قظفوره يف اقؾػظ واخهؾػوا يف اهلثء: ؿؿن 

ث لثفـة ؿؾقست أقػًث ُ ـحى هبث كحو اققثء وققست اػهو،ةـ  ثل بعام ياثقهفث ا،هّج بلّنَّ

 ُ ـحى بػهحهفث كحو اقؽرسة، وٓ ضؽون اإلاثقة يف ؾري ذ ن.

وان ـثل بناثقهفث ا،هج بلنَّ لوت اهلثء يف ،ثل اقوـف عـا اقؽسثئي ومحزة 

 أضعف اـه عـا ؾريمهث ؿذقك اقمعف هو اإلاثقة ؿقفث.

پپ ﴿، [53]ؾثؿر: ﴾چ ڇ ڇ  ڇ﴿ إقف املهبوعة بسثفٍن: كحو: -2

اإلاثقة -، ؿةا ضهلضى ؿقفث اإلاثقة اقؽربى ملن  ؿقل، وٓ اقهؼؾقل[2]اقبؼرة: ﴾ڀ

ملن  ؼّؾل، وٓ اقػه  ملن  ػه  يَّٓ يف ،ثل اقوـف: يذ ٓ  ـطق هبث يَّٓ يف -اقصغرى

ث حُتذف ولةًا ٓقهؼثء اق  سثفـػ.،ثل اقوـف خثلة: ّٕنَّ

ث ياثقة اقسود ولةًا ملث ؿقه راء ؾري اـون: كحو:   ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وأاَّ

: يذ إقف  فوثقة قألقوط وققست ياوراء ؿؼوثقة اقوي ياوث هو، ؿنكَّؿ [2رة:و]اقبؼ

ذوؿة ولةاً وحوا
(1)

. 

                                       
بن ؾؾبون: )اكظر: اقه( 1) ( 473، 2/468( واث بعاهث، وؿه  اقولقا قؾسخثوي: )235، 218-1/217ذفرةٓ 

بن اقـثظم: )ص82، 79-2/74واث بعاهث، واقـؽ: )  ( واث بعاهث.156( واث بعاهث، وذح اقطقبةٓ 
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رة بحؼقؼة اقوـف ؿـثلبف، اقولف وثهوةاـة ظو  عوواقػه ثقةووققس قإلا

 بثقوـف احلؽؿي.

  : : الوقف بالمد والقصر لثمطلب الثاال
 املوـوف عؾقه بثملا بلربع ،رفثت ضولطًث أو لت ،رفثت يشبثعًث، أو اقؼل

 بحرفهػ ضبثن:

ممث  ﴾ڳ ﴿، ﴾ڃ﴿ اث فثن ؿقه مهز خمػف ياث بثقهسفقل كحو: -1

ف، ضؼام يف -فثن اسبوـًث بلقف اهولط اهلؿز اطؾؼًث أو اهطرؿه ارؿوعًث أو جمروراً 

ؿقجوز ؿقه حلؿزة اقؼل قزوال لبب املا واإلشبثع ع ى  -قلاطؾب اقوـف بثقهسف

  إلل وهل ثم يف املهطرف ؿؼط اقؼل واقهولط ملث ضؼام. أو خمػف بثإلباال كحو:

ف، ضؼام يف اطؾب اقوـف -ممث لبق بلقف اهطرف اهلؿز اطؾؼثً  ﴾ڤ﴿

ؿقجوز ؿقه حلؿزة وه ثم اقؼل ع ى ،ذف ي،اى إقػػ قؾهخؾص ان -بثإلباال

اقهؼثء اقسثفـػ ،قث يكه  ؾزم ان يباال اهلؿز أقػث اقهؼثء أقػػ وجيوز ؿقه اقهولط 

 ع ى يبؼثء إقػػ وجيوز ؿقه اإلشبثع ع ى اقػصل بػ إقػػ بلقٍف ثثقثٍة. 

اث  اث دخؾه لؽوٌن عثرٌض قؾوـف وققس ؿقه مهز خمػف وهو ثةاثة أضٍب: -2

أو  ثء  أو واو لثفـة امؿوٌم اث ـبؾفث، أقف لثفـة اػهوٌح اث ـبؾفث،- ؿقه ،رف ااٍّ 

 ﴾ٻ﴿: مماود ااًا طبقعقًث بحرفهػ يف اقولل: كحو -لثفـة اؽسور اث ـبؾفث

، ؿقاخؾه اقهولط بلربع [11]اقبؼرة: ﴾گ﴿، [163]اقـسثء: ﴾پ﴿، [35]اقبؼرة:

،رفثٍت واإلشبثع بست ،رفثت وـػًث قؾسؽون اقعثرض، ؿقهحصل ؿقه ثةاثة 

قه ولةًا ووـػًث، وهو ،رفهثن ـلًا: ٕكَّه ،رف ااٍّ ُ ؿا طبقعة أوأٍه: وأٌه ثثبٌت 

 بحرفهػ، ووأفثن ز اا وـػًث مهث: اقهولط واإلشبثع ولوؾف، اقسؽون اقعثرض

 و زوٓن بزواقه.
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    واو لثفـة اػهوح اث ـبؾفث أو  ثء لثفـة اػهوح اث ـبؾفث -اث ؿقه ،رف قٍػ- 

]آل  ﴾ڳ﴿، [38]اقبؼرة: ﴾ٺ﴿ و:لواء فثن افؿوزًا أو ؾري افؿوٍز: كح

 ؿػقه ثةاثة أوأٍه وـػًث: [12]اقػه : ﴾ہ﴿ ،[25]اقبؼرة:  ﴾ڳ﴿ ،[96عؿران:

اقؼل بحرفهػ، واقهولط بلربع ،رفثٍت، واإلشبثع بست ،رفثت: لوؾفث فؾفث 

اقوـف بثقسؽون اقعثرض ؿةا جتوز يَّٓ يف اقوـف: يذ ،رف اقؾػ يف اقولل ؿقه 

، ويطةاق اقعؾ،ء اقؼل ؿقه ولةًا يكَّ،  اقسؽون باون ـٍل وٓ ضولٍط وٓ ااٍّ

  ر اون به ،ذف املاِّ بثقؽؾقة، يَّٓ أنَّ ورشًث قه يف املفؿوز اقهولط واإلشبثع اطؾؼًث.

 :كحو :  ؾري قِقـِوقََّهْػِ
ٍ
 ﴾ ڤ﴿ اث ؿقه مهزة اهطرؿة اسبوـة بلقٍف أو واٍو أو  ثء

[69قزار:]ا ﴾ڦ﴿، [17]اقـسثء:  ﴾ڇ﴿، [19]اقبؼرة:
(1)

اقوـف  ؿػقفث يف، 

 وأفثن اقهولط واإلشبثع.

اقهولط ثثبت ولةًا ووـػًث: ٕكَّه ااٌّ اهصٌل ٓ جيوز ـله ٕ،ٍا اطؾؼًث 

واإلشبثع ثثبٌت يف اقوـف ؿؼط، ولوؾه اقسؽون اقعثرض وـػًث و زول بزواقه 

ث اق م، أاَّ ْوم واثل اقوـف بثإللؽثن اقوـف بثإلش،م يف املرؿوع ؿق، ضؼاَّ وـف بثقرَّ

ؿنكَّه فثقولل جيوز ؿقه اث جيوز ؿقه
(2)

 . 

ث اقولف وف ؿـثلبفؿوة اقوـوؼوؼقورة بحوثهوةاـة ظور عوا واقؼصووققس قؾؿ

 بثقوـف احلؽؿي.

 : المطلب الرابع: الوقف بالتفخيم والترقيق
املػخم واملرـق يف اقوـف خثلة اقراء واقةاَّم املهطرؿهثن وؾريمهث  سهوي ؿقه 

                                       
 وهذا اقرضب قغري ان اذهبه اإلشبثع يف املهصل، وؾري ان اذهبه ختػقف اهلؿزة وـػًث.( 1)

(، وضؼر ب املعثين قؾ قخ 355-346، 336-1/335(، واقـؽ: )173-172: اقهحا ا: )صاكظر( 2)

-153، و)98-96(، وؾث ة املر ا: )ص75-67: )ص ظوثؿوحوثقا اقوخ خوواق ق  نوا ٓشقولق

156.) 
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 واقوـف ضرـقؼًث وضػخقً،.اقولل 

ـُّق بعا فرسة: كحو:  ، وبعا اقسثفن[42]اقؼؿر: ﴾ۋ﴿ واقراء املهطرؿة ُضر

 ﴾ڤ﴿ ، وبعا اققثء اقسثفـة: كحو:[69] س: ﴾ەئ﴿ املسبوق بؽرسة: كحو:

اء. [234]اقبؼرة:  جلؿقع اقؼرَّ

ث اقراء املسبوـة بناثقٍة عـا ان  ؿقل: كحو:  أو  ،[18 ]املطػػػ: ﴾ڱ  ڱ    ﴿أاَّ

قورٍش: ؿقسهوي ؿقفث  [32]املرلةات: ﴾گ﴿ املسبوـة برتـقٍق وهي يف فؾؿة

ث اؽسورة-اقوـف واقولل ؿرتـق ولةًا ووـػًث، وذفر اقعؾ،ء هذ ن -،قث يّنَّ

 اقـوعػ يف مجؾة املرـق وـػًث يكَّ، هو الهقعثٌب قألكواع.

 ،[215ة: ]اقبؼر ﴾ېئ﴿واث عاا املهؼام ذفره ؿفو اػخٌم قؾجؿقع وـػًث: كحو: 

 .[11]اقؼقثاة: ﴾ۋ  ۅ﴿ ،[27]آل عؿران:  ﴾ہ﴿

ث  م أن  ؽون بثقسؽون أو اإلش،م ؿق،  اخؾه، أاَّ و سهوي اقوـف يف مجقع اث ضؼاَّ

ْوم ؿفو حيؽي ،ثقة اقولل ؿقجوز ؿقه اث جيوز ؿقه.  اقرَّ

ث اقةاَّم ؿرتـقؼفث وضػخقؿفث عـا ورٍش خثلة: وذقك أنَّ اذهبه ضغؾقظ اقةاَّم  وأاَّ

 املػهو،ة املسبوـة بصثد أو طثء أو ظثء اػهو،ة أو لثفـة: ؿنن فثكت اقةاَّم املػهو،ة

ـِف عؾقفث: كحو:  ﴾ىئ﴿ ،[58]اقـحل:  ﴾ڄ﴿،و[27]اقبؼرة: ﴾ڭ﴿اهطرؿة وُو

ع ى إلل واقرتـقق قزوال  -اقهػخقم–، ؿنكَّه جيوز ؿقفث اقهغؾقظ [118]إعراف: 

ؿهحة اقةاَّم بثقسؽون
(1)

. 

 واقرتـقق عةاـة ظثهرة بحؼقؼة اقوـف ؿـثلبف، اقولف وققس قؾهػخقم

 بثقوـف احلؽؿي.

                                       
-111، 155-154(، واقـؽ:)187-186، 182-2/177(، ويبراز املعثين: )53اكظر: اقهقسري: )( 1)

114.) 
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 الخاتمــة

احلؿا هلل ع ى اث وؿق وأعثن ان يمتثم هذا اقبحث، وأللقه لبحثكه وضعثؼ أن 

  جيعؾه كثؿعًث اهؼبةًا، وبعا:

 ؿلهم اث ضوّلؾت يققه يف هذا اقبحث اث  غ: 

ثر املوـوف عؾقه اقؼسؿة اقربثعقة: )اقهثم، أنَّ أعال إـوال يف أكواع اقوـف بثعهب -

 واقؽثيف، واحلسن، واقؼبق (.

أنَّ أكواع اقوـف ـا ضهااخل أ،قثكًث وهذا اقهااخل ٓ  ؾغي الهؼةاققة فّل كوعٍ ٍ  -

عن أخر: فثقوـف بنباال اهلؿزة املهطرؿة أقػًث ؿنكَّه َ ُمول يؼ اقسؽون وهذا ٓ 

  ؾغي فون  اإلباال كوعث اسهؼةا.

أكواع اقوـف بثعهبثر املوـوف به اخلؿسة عؽ  ؿؽن ضؼسقؿفث يؼ أربعة  أنَّ  -

 أـسثم:

: وهو اقوـف بثقسؽون، واعـى إلثقة ؿقه ظثهر: ؿثقوـف هو اقوـف إلغ 

 آاهـثع عن احلرفة وهذا عػ اقسؽون.

ْوم واإلش،م واإلحلثق: ؿننَّ ؿقه يشثرة يؼ اقوـف اإلشثري : وهو اقوـف بثقرَّ

 ة احلرف املوـوف عؾقه يف اقولل.،رف

: وهو اقوـف بثإلباال واقهسفقل واقـؼل واحلذف: ٕنَّ ؿقفث اقوـف اقهخػقػي 

 ختػقػًث قؾػظ.

: وهو اقوـف ب، عاا املهؼام ذفره: ويكَّ، أطؾؼت عؾقه اقوـف اقوـف احلؽؿي

 ثبؼة :احلؽؿي: ٕكَّه ٓ عةاـة ظثهرة ٕكواعه بحؼقؼة اقوـف فعةاـة إكواع اقس

ْوم واإلش،م واإلحلثق  ؿللثقة اقسؽون أثءت ان محؾه اعـى اقوـف، ويشثرة اقرَّ

أثءت بسبب زوال احلرفة يف اقوـف، وختػقف اإلباال واقهسفقل واقـؼل واحلذف 



 (ه4133 ذو الحجة)       عشر       العدد الرابع       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

443 

 أثء اةائً، قؾوـف ان ،قث فوكه محل الرتا،ة واظـة اكؼطثع اقـػس.

ث اإلثبثت واإلاثقة واقػه  واملا واقؼل و اقهػخقم واقرتـقق ؿؾقست هلث عةاـة أاَّ

ظثهرة بحؼقؼة اقوـف فعةاـة إكواع اقسثبؼة ؿـثلبفث الطةاح اقوـف احلؽؿي، 

 وعؾقه ؿهؽون أكواع اقوـف بجؿقع آعهبثرات ربثعقة.

 .هذا واهلل ضعثؼ أعؾم وأ،ؽم، واث ضوؿقؼي يَّٓ بثهلل عؾقه ضوفؾت ويققه أكقب
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 فهرس املصادر واملراجع
: قعبا اقرمحن بن يل،عقل املعروف بليب شثاة، حتؼقق  ن حرز األمانيـإبراز المعاني م -

 اجلثاعة اإللةااقة بثملا ـة املـورة. -رمحه اهلل -محؿود عبا اخلثقق أثدو

ا : ٕمحا بن عغ إكصثري املعروف بثبن اقبثذش، حتؼقق أمحاإلقناع في القراءات السبع -

 املز اي، دار اقؽهب اقعؾؿقة، بريوت، اقطبعة إوؼ.

ة محؿا عغ  لبق  و، اطبع حؿا اقمبثعون اوي بو: قعؾ إرشاد المريد إلى مقصود القصيد -

 وأوٓده، بؿل.

ثع، دار اقصحثبة قؾرتاث، طـطث، وحؿا اقمبوّي بن او: قعؾول القراءةـان أصــاءة في بيــاإلض -

 اقطبعة اقثثكقة.

: ملحؿا بن اقؼثلم إكبثري، حتؼقق عبا اب اهلل تعالىـف واالبتداء في كتـاح الوقضـإي -

 هو.1428اقر،قم اقطرهوين، دار احلا ث، اقؼثهرة، 

وري، دار ع،ر، التحديد في اإلتقان والتجويد - : قعث،ن بن لعقا اقااين، حتؼقق ؾثكم ـاُّ

 ع،ن، اقطبعة اقثثكقة.

قطثهر بن عبااملـعم بن ؾؾبون، حتؼقق أ ؿن لو ا، اجل،عة   التذكرة في القراءات الثمان: -

 اخلري ة قهحػقظ اقؼرآن اقؽر م بجاة، اقطبعة إوؼ.  

رمحه اهلل رمحة -: قؾ قخػ لقا ٓشػ أبو اقػرحتقريب المعاني في شرح حرز األماني -

 وخثقا محؿا احلثؿظ، دار اقزاثن، املا ـة املـورة، اقطبعة إوؼ. -والعة

وري، املسة التمهيد في علم التجويد - : ملحؿا بن محؿا بن اجلزري، حتؼقق ؾثكم ـاُّ

 اقرلثقة، بريوت، اقطبعة إوؼ.

ا اقااين، حتؼقق أوضو رضزل، دار اقؽهب وثن بن لعقوؿو: قعث راءات السبعـي القـالتيسير ف -

 اقعؾؿقة، بريوت.

ااين، حتؼقق عبا اقر،قم اقطرهوين، : قعث،ن بن لعقا اقجامع البيان في القراءات السبع -

 وحيقى اراد، دار احلا ث، اقؼثهرة، اقطبعة إوؼ.

املؽهبة -رمحه اهلل-: قعث،ن بن عؿر اقزبقاي، حتؼقق عبا اقرازق اولىشرح الدرة المضية -

 هو.1459اقعل ة، بريوت، 
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ل اقا ن : ٕمحا بن محؿا بن اجلزري، حتؼقق مجثشرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 ذف، دار اقصحثبة، طـطث، اقطبعة إوؼ.

: ملحؿا بن محؿا اقـو ري، حتؼقق جماي بثلؾوم، دار شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 اقؽهب اقعؾؿقة بريوت.

: ٕمحا بن  ولف املعروف بثقسؿػ احلؾبي، حتؼقق أ ؿن العقد النضيد في شرح القصيد -

 اقطبعة إوؼ.لو ا، دار كور املؽهبثت، أاة، 

: قؾحسن بن أمحا اهلؿذاين، حتؼقق غاية االختصار في القراءات العشرة أئمة األمصار -

 أذف طؾعت، اجل،عة اخلري ة، بجاة، اقطبعة إوؼ.  

: قعطقة ـثبل كل، اؽهبة فـوز املعرؿة، بجاة، اقطبعة غاية المريد في علم التجويد -

 اقسثبعة.

قعغ بن محؿا اقسخثوي، حتؼقق اوٓي اإلدر ز، اؽهبة  :فتح الوصيد في شرح القصيد -

 هو.1423اقرشا، 

: ملحؿا بن أمحا املولغ املعروف ب عؾة، حتؼقق عبا كنز المعاني في شرح حرز األماني -

 اقر،قم اق ـؼقطي، اجلثاعة اإللةااقة بثملا ـة املـورة.

حتؼقق د.لثاي عبا : ملحؿا بن عؿر اقع،دي، مبرز المعاني في شرح حرز األماني -

 اق ؽور، اجلثاعة اإللةااقة بثملا ـة املـورة.

 : ملحؿا بن أيب بؽر اقرازي، دار ابن فثري، دا ق.مختار الصحاح -

: بنخراج  كخبة ان اقعؾ،ء، بؿجؿع اقؾغة اقعربقة، املؽهبة اإللةااقة، المعجم الوسيط -

 الهثكبول.

، حتؼقق عبا احلؿقا اقصثعاي، اجلثاعة : قؼثلم بن أمحا اقؾورـيالمفيد في شرح القصيد -

 اإللةااقة بثملا ـة املـورة.

 : ملحؿا بن محؿا بن اجلزري، دار اقؽهثب اقعريب.النشر في القراءات العشر -

: قعبا اقػهثح اقسقا عجؿي املرلػي، دار اقـل، ىداية القارئ إلى تجويد كالم الباري -

 شربا، اقطبعة إوؼ.
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