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على  املرتبعة  احلمراء  ال�سارية  �ساحب  اىل   
عر�ش �سهادة من يف تربته ال�سفاء، ويقبل من 
حتت قبته الدعاء، ومن ذريته الأتقياء واأخوته 

واأولده واأ�سحابه امليامني النجباء.




منذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  دأب��ت 
معارف  خمتلف  يف  التخصصية  ال��دورات  إقامة  عىل  تأسيسها 
العام يف جمال  التي أقيمت هذا  التخصصية  الدورة  القرآن ومنها 
حتكيم املسابقات القرآنية وعىل يد أساتذة أكفاء يف جمال التحكيم 

قاموا بالتدريس يف هذة الدورة. 

ونحن بصدد دورة الوقف واإلبتداء حتديدًا حيث شارك يف هذة 
القرآين وتضمنت  املجال  اإلختصاص يف  الدورة عدد من ذوي 
دروس نظرية وتطبيقية طيلة مدة الدورة وجرى يف هنايتها إختبار 
للمشاركني من قبل األستاذ املحارض ومنح املتخرجون شهادات 
لغرض ممارسة التحكيم يف املسابقات القرآتية التي تقام من قبل 
تقام يف  أول دورة  الدورة  القرآنيةوتعترب هذة  املؤسسات  خمتلف 

العراق يف جمال التحكيم.
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املجال  يف  العاملني  مجيع  يوفق  أن  القدير  العيل  اللة  ونسأل 
فكرَاًَ  محلتة  ومن  العظيم  والقرآن  احلنيف  الدين  خلدمة  القرآين 
واعتقادًا وتطبيقا وعمالوأن جيعلهم مصداقًا لقولة تعاىل:)هَلُْم داُر 
ِْم َو ُهَو َولِيُُّهْم باِم كاُنوا َيْعَمُلون ( إنة سميع جميب  الِم ِعنَْد َربهِّ السَّ
الطيبني  بيته  آل  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  واحلمد 

الطاهرين.

أقسام البحث:- 

ينقسم هذا البحث اىل قسمني هام:

 القسم األول:

وتقسيامهتا  واإلبتداء  الوقف  علم  مقدمات  بعض  فيه  ذكرنا   
وتعريف كل قسم منها مع ذكر أمثلة لبعضها، وكذلك ذكر بعض 
التعرف  الكريم  آن  القر  ينبغي عىل قارىء  التي  املهمة  التنبيهات 
التحكيم  قبل رشوعه يف معرفة الئحة  له معرفتها  ليتسنى  عليها 

وماحتتوهيا. 
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أما القسم الثاين:

 فذكرنا فيه بيان لكل فقرات الئحة التحكيم بقسميها ) احلفظ 
عند  عليه  املنصوص  الرتتيب  حسب  فقراهتا  ورشح  والتالوة( 

املختصني مع ذكر األمثلة املختارة للتوضيح.

مجع  ت��م  واالب��ت��داء:ل��ق��د  ال��وق��ف  علم  معرفة  ف��ائ��دة 
املحارضات التي القيت يف دورة التحكيم التي أقامتها دار القرآن 
واملحكمني  واحلفاظ  القراء  جلميع  الفائدة  تعم  لكي  الكريم 
إعداد  دورات  دخول  يف  الرغبه  لدهيم  من  وخصوصًاًََِ  األعزاء. 
املحكمني لغرض حتكيم املسابقات القرآنيه يف هذه الفقرة)الوقف 
واإلبتداء(، وكذلك مجيع األخوة القراء واحلفاظ الذين يشاركون 

يف املسابقات التي تقيمها خمتلف اجلهات واملؤسسات القرآنية.

إن الذين يّطلعون عىل هذا البحث ستكون لدهيم القدرة عىل 
لدهيم  يكون  ال  لكي  صحيح  بشكل  القرآنية  النصوص  تقطيع 
إخفاق يف فقرة الوقف واإلبتداء أثناء التالوة أو احلفظ ونتمنى أن 
ينتفع األخوة العاملني يف املجال القرآين بذا البحث قراء وحفاظ 
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وحمكمني من جهه ولكل من يريد التزود من معارف القرآن وعلومه 
من جهة أخرى.

القسم األول:

القرآن  ورتل  تعاىل:)  واإلبتداء.قال  الوقف  عىل  مالحظات   
الوقف  مواضع  يعرف  أن  ال��ق��رآن  ق��ارىء  عىل  ترتيال(.ينبغي 
املواضع  هذه  يراعي  لكي  الكريم  القرآن  يف  الصحيح  واإلبتداء 
عندالقراءة بحيث يعرف أين يقف ومن أين يبتدأ وتكون له قدرة 

عىل تقطيع اآليات الطويلة.

عالقة الوقف واالبتداء بالعلوم األخرى:ـ

أ . علم املعاين والبيان.

ب.  علم التفسري.

ج. علم النحو واالعراب.

يف  التفسريية  والرؤية  واالبتداء  الوقف  علم  بني  عالقة  وهناك 
مدرسة اهل البيت )( وغريها من املدارس االسالمية وهذا واضح 
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يف مضمون اآلية 7 من سورة آل عمران وغريها.

فائدة معرفة علم الوقف واإلبتداء:

 وتتلخص يف أمور منها:

إيضاح معاين القرآن الكريم.. 1

جتنب موارد الوقف أو اإلبتداء التي ختل بمعاين القرآن.. 2

مساعدة السامع عىل تدبر النص القرآين من خالل إيصال . 3
املعنى بشكل صحيح عند التالوة.
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حكم الوقف واإلبتداء من الناحية الرشعية: 

هناك موارد يف القرآن الكريم جيب فيها الوقف كام هو يف حالة 
الوقف االزم ألهنا تؤدي اىل خلل يف املعنى املراد منها.

أما بصورة عامة فيجوز الوقف عند هناية اآليات إال يف املوارد 
التي يتعلق املعنى باآليه التي بعدها لفظَاًً و معنى أوأحدمها. 

هذا  تأثري  معرفة  يمكن  واإلبتداء  الوقف  تعلم  عند  ولذلك 
ما  ومعرفة  آياته  وتدبر  صحيح  بشكل  القرآن  قراءة  عىل  العلم 
يريده اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه من القارىء واملستمع ومن مجيع 

الناس.

 العوامل االساسية املؤثرة يف التحكيم:

هناك عامالن أساسيان يف انجاح عملية إدارة املسابقات بصورة 

عامة ويف انجاح عملية التحكيم بصورة خاصة هام:

دقة اختيار النصوص التي جيري فيها االختبار سواء للقراء او . 1
للحفاظ فيجب ان تكون النصوص واضحة وحمددة من حيث 
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وتكون  والصفحات  االيات  ارقام  تثبيت  مع  والنهاية  البداية 
مالئمة لالختبار وكافية من حيث طول النص يف مجيع موارد 
التحكيم من حيث دقة احلفظ واحكام التالوة والصوت والنغم 

والوقف واالبتداء.

شخصية احلكم: جيب ان يتحىل احلكم بعدة صفات هلا دور يف . 2
انجاح عملية التحكيم بصورة صحيحة وهي:

طريقة تعامل احلكم مع املتسابقني يف حديث عن االمام أ. 
فيحلب  رضع  ال  اللبون  كابن  الفتنة  يف  )كن  قال:  انه   عيل
احليادية  عىل  حيافظ  ان  جيب  احلكم  ان  حيث  فريكب(  ظهر  وال 
يف التعامل مع املتسابقني وال يميل الي طرف، كام جيب ان تكون 
له شخصية مرنة بحيث الجيعل نفسه يف موقف يستغل فيه بسبب 
مورنته وال شدة جترح االخرين وال يتعامل مع املتسابقني بالغرور 
والتكرب فيجب ان حيافظ عىل شخصية متوازنة ومقبولة من قبل 
التعامل  عن  ابتعد  كلام  حتقيقها  يمكنه  املواصفات  وهذه  اجلميع 
املبارش مع املتسابقني بحيث ال يتحدث طويال معهم وال يتبادل 
احلديث اثناء املسابقة اما قبلها او بعدها فال اشكال فيه ويفضل 
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ان يكون سكن احلكام بمعزل عن سكن املتسابقني لغرض حتقيق 
هذه االهداف.

املناسب ب.  باملظهر  احلكم  يظهر  ان  جيب  املناسب:  املظهر 
االنتقاد  مظهره  يثري  ال  بحيث  املسابقة  اثناء  احلارضين  ام��ام 
واالشمئزاز كام هو حال االستاذ الذي يقوم بتدريس اآلخرين اذ 

ان املظهر له دور يف انجاح عمله امام الدارسني.
من ج.  الراحة  من  كايف  مقدار  اخذ  وقد  احلكم  حيرض  ان 

حيث النوم والراحة النفسية فال يايت وهو متكاسل او يسيطر عليه 
جيب  وانام  واملتابعة  الرتكيز  قلة  عليه  يظهر  او  التعب  او  النعاس 
ان يكون نشيطا ودقيقا اثناء متابعته للمتسابق لكي تكون قراراته 

صحيحة ودقيقة.
الن د.  للمتسابق  النفيس  اجلانب  مراعاة  احلكم  عىل  جيب 

املتسابق  يكون  قد  حيث  مجاد  مع  وليس  برش  مع  يتعامل  احلكم 
طفل او شاب او كبري السن او مريض او متوتر عصبيا او يعاين 
من عقد نفسية بسبب وجود اجلمهور أمامه او قد يكون تعبان او 
سهران فيجب عىل احلكم ان يدرس نفسية املتسابق اثناء صعوده 
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املناسب واملقبول يف  بالشكل  يتعامل  املنصة ويراعيها بحيث  اىل 
مثل هذه احلاالت فمثال اذا كان املتسابق خائف وعصبي جيب ان 
متوتر االعصاب بحيث يمتص عصبية  يكون احلكم مرن وغري 
يسطر  الذي  والقلق  اخلوف  من  ويطمئنه  مزاجه  وحدة  املتسابق 
عليه اذ ان معظم املتسابقني يسيطر عليهم اخلوف والقلق النفيس 
عند االختبار الهنا حالة طبيعية فتحتاج اىل شخصية متوازنة من 
قبل احلكم لكي يطمئن املتسابق ويساعده عىل السيطرة عىل ذلك 

القلق واخلوف.

فوائد املسابقات القرآنية: 

للمسابقات القرآنية فوائد كثرية منها:

كتابه  علوم  نرش  طريق  عن  وتعاىل  تبارك  اهلل  رضا  كسب   �1
الكريم يف املجتمع عىل اختالف رشائحه ويف مجيع املجاالت.

املتسابقني  عند  الكامنة  والقابليات  املهارات  عىل  التعرف   �2
ملعرفة الكفاءات القرآنية املوجودة يف املجتمع. او يف رشحية معينة 
منه لالستفادة من هذه الكفاءات يف نرش معارف القرآن املختلفة.
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بني  اإلجتامعي  والتواصل  التعارف  جمال  يف  فرصة  تعترب   �3
البلد  يف  املناطق  خمتلف  من  واملنظمني  واملحكمني  املتسابقني 

الواحد او بني البلدان املشاركة.

واالداري��ني  واملحكمني  املتسابقني  بني  اخل��ربات  تبادل   �4
ومنضمي املسابقات عىل خمتلف اختصاصاهتم إلعداد جيل جديد 

من خمتلف االختصاصات القرآنية وزيادة مهارة املشاركني.

منحهم  خالل  من  الفعاليات  هذه  يف  املشاركني  تشجيع   �5
اجلوائز املادية واملعنوية وحتفيزهم من خالل هذه التكريامت عىل 
فئة  وخصوصا  القرآين  االداء  حتسني  يف  اجلهود  من  املزيد  بذل 

الشباب واالطفال.
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أقسام الوقف وتعريف كل منها:

ينقسم الوقف اىل أربعة أقسام هي:

الوقف اإلضطراري . 1

 الوقف اإلنتظاري.. 2

 الوقف اإلختباري، . 3

 الوقف اإلختياري. . 4

ثم ينقسم اإلختياري اىل أربعة أقسام هي:

 1- تام. 2 - كاف.  3- حسن.  4 - قبيح. 

الوقف اإلضطراري:هو ما يعرض للقارىء بسبب رضورة 
وغري  نص  طول  أو  نسيان  أو  أوعجز  عطاس  أو  نفس  ضيق  من 
ذلك، فالجيوز للقارىء أن يقف يف أي موضع شاء إال لألسباب 
هنا  ولكن  القبيح  الوقف  يف  وقع  قد  يكون  وعندها  املذكورة، 
يسمى) الوقف القبيح اإلضطراري( ثم يعود فيبدأ من الكلمة التي 

وقف عليها أو التي قبلها مراعاة لإلبتداء املناسب.
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بعدة  لقرائتها  الكلمة  عىل  اإلنتظاري:هوالوقف  الوقف 
وجوه عىل عدة قراءات أو عىل قراءة واحدة.

ليست  التي  الكلمة  عىل  الوقف  اإلختبارى:هو  الوقف 
حمال للوقف لبيان حكمها من حيث رسمها موصولة أو مقطوعة 

ومافيها من احلذف واإلثبات وعادة يكون بني االستاذ وتلميذه.

خيتارها  التي  املواضع  الوقف عىل  هو  اإلختياري:  الوقف 
إختياريا  وسمي  للوقف  ملحة  رضورة  حدوث  دون  القارىء 
يف  التحكيم  يكون  الوقف  هذا  وعىل  القارىء  ب��إرادة  حلصوله 

املسابقات دون غريه من أنواع الوقوف األخرى.
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أقسام الوقف اإلختياري:

وينقسم اىل أربعة أقسام:

1- التام.     2- الكاف.     3-الحسن.     4- القبيح.

الوقف التام:هو الوقف عىل ما تم معناه وال يتعلق بامبعده ال 
لفظا وال معنى وسمي تام لتامم الكالم واملعنى به ويكون دائام يف 

أواخر السور وأواخر القصص القرآنية.

وأعالها  القرآن  يف  ورودا  الوقوفات  أقل  من  التام  والوقف 
مرتبه وحيسن الوقوف عليه واإلبتداء بام بعده.

ولكنه  ذاته  يف  معناه  تم  ما  عىل  الوقف  هو  الكايف:  الوقف 
بعده  عام  به  لإلستغناء  كافيا  وسمي  اللفظًا  معنى  بعده  بام  تعلق 

مثل الوقف عىل قوله تعاىل ﴿ أم مل تنذرهم اليؤمنون﴾ البقرة:6
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وحيسن الوقف عليه واإلبتداء بام بعده كالتام مثل الوقوف عىل 
لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل﴿َو ما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اللَّ�ه ﴾)1)

من  بامبعده  الكايف  تعلق  هو  والتام،  الكايف  بني  واإلختالف 
معاين  فهم  يف  األذواق  بإختالف  خيتلف  نسبي  أمر  وهو  املعنى 

القرآن.

)1) البقرة:197
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ذاته ولكن  تم معناه يف  ما  الوقف عىل  هو  الوقف احلسن: 
تعلق بام بعده لفظًا ومعنى معًا وسمي حسن ألنه حيسن الوقوف 
الوقوف  الكالم،وحيسن  معه  يستقيم  معنى  فادته  إ  بسبب  عليه. 
عليه ولكن الجيوز اإلبتداء بام بعده إال يف موارد خاصه نذكرها يف 

القسم الثاين من هذا البحث.

الوقف القبيح: هو الوقف عىل ما مل يتم معناه يف ذاته وتعاق 
بام بعده لفظا ومعنى مثل الوقف عىل لفظ اجلالله يف قوله تعاىل:      

﴿َفإِْن فاُؤ َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرحيم ﴾)1) 

وسمي قبيحًا لقبح الوقف عليه وعدم إفادته معنى يستقيم معه 
الكالم.  والجيوز الوقف عليه إال لرضورة مثل ضيق النفس و لكن 

يكون اإلبتداء بام قبله عموما.

أقبح  وقف  فهو  الة﴾)2)  الصَّ َتْقَرُبوا  عىل﴿ال  الوقف  وكذلك 
ألنه يؤدي اىل معنى شنيع وان كان يف هناية آية باعتبار التعلق. 

ومن الوقوفات الشاذه التي يتعمدها بعض الناس والتي تعترب 
)1) البقرة:226.
)2) النساء :  43.
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الكالم. وهو  املقصود يف سياق  املعنى  إعطائها  لعدم  مقبوله  غري 
ُت َعنْيٍ  الوقف عىل ال من قوله تعاىل: ﴿َو قاَلِت اْمَرَأُت فِْرَعْوَن ُقرَّ

يل  َو َلَك ال... ﴾)1).

الوقوفات االزمة يف القرآن الكريم:

وصلها  جيوز  وال  عليها  الوقوف  جيب  التي  املواضع  وهي   
بسبب اإللتباس الذي حيصل يف املعنى يف حالة الوصل وتقع يف 
سبعة عرش موضعًا يف القرآن حيث يتشتت ذهن السامع، وعالمته 
تكون عىل شكل )م�(. واملواضع التي ذكر فيها الوقف االزم هي:

)1) القصص: 9.
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البقرة:118. 1
البقرة:212.. 2
البقرة:253.. 3
 آل عمران:181.. 4
 النساء 118.. 5
املائدة:51.. 6
املائدة: 64.. 7
املائدة: 73.. 8
األنعام:20. 9

1يونس: 65.. 10
هود: 20.. 11
 القصص:88.. 12
 يس:76.. 13
 القمر:6.. 14
األنعام:36.. 15
 األنعام:124.. 16
األعراف: 148.. 17
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حكم الوقف عىل كلمة)بىل ( يف القرآن:

وردت كلمة بىل يف القرآن يف اثنني وعرشين موضعاً وهي عىل 

ثالثة أقسام:

األول:

 مااليجوز الوقف عليها إجامعاً لتعلق مابعدها مبا قبلها وهي يف 

سبعة مواضع:

ِْم قاَل َأ َلْيَس هذا بِاحْلَقهِّ قاُلوا َبىل    ﴿َو َلْو َترى  إِْذ ُوِقُفوا َعىل  َربهِّ
نا قاَل َفُذوُقوا اْلَعذاَب باِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ ﴾)1). َو َربهِّ

َبىل   َيُموُت  َمْن  �ُه  اللَّ َيْبَعُث  َأْيامهِنِْم ال  َجْهَد  �ِه  بِاللَّ َأْقَسُموا  ﴿َو 
ا َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ ﴾)2) َوْعدًا َعَلْيِه َحقًّ

َلَتْأتَِينَُّكْم  َو َربهِّ  ُقْل َبىل   اَعُة  َتْأتينَا السَّ َكَفُروا ال  الَّذيَن  ﴿َو قاَل 
امواِت َو ال يِف اأْلَْرِض  ٍة يِف السَّ عامِلِ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعنُْه ِمْثقاُل َذرَّ

َو ال َأْصَغُر ِمْن ذلَِك َو ال َأْكرَبُ إاِلَّ يف  ِكتاٍب ُمبنٍي﴾)3) 
)1)  األنعام:30.
)2) النحل:38. 

)3)  سبأ:3.
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ِمَن  ُكنَْت  َو  َت  اْسَتْكرَبْ َو  ِبا  ْبَت  َفَكذَّ آيايت   َقْد جاَءْتَك   ﴿َبىل  
اْلكافِرينَ ﴾)1).

 ﴿َو َيْوَم ُيْعَرُض الَّذيَن َكَفُروا َعىَل النَّاِر َأ َلْيَس هذا بِاحْلَقهِّ قاُلوا 
نا قاَل َفُذوُقوا اْلَعذاَب باِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ ﴾)2). َبىل  َو َربهِّ

ُثمَّ  َلُتْبَعُثنَّ  َربهِّ  َو  َبىل   ُقْل  ُيْبَعُثوا  َلْن  َأْن  َكَفُروا  الَّذيَن  ﴿َزَعَم   
�ِه َيسرٌي﴾)3). َلُتنَبَُّؤنَّ باِم َعِمْلُتْم َو ذلَِك َعىَل اللَّ

َي َبناَنهُ ﴾)4).  ﴿َبىل  قاِدريَن َعىل  َأْن ُنَسوهِّ

الثاين:

خمسة  يف  وتقع  عليها  الوقف  من  املنع  واألوىل  خالف  فيه  ما 

مواضع هي:

ِي امْلَْوتى  قاَل َأ َو مَلْ ُتْؤِمْن  ﴿َو إِْذ قاَل إِْبراهيُم َربهِّ َأِرين  َكْيَف حُتْ
ُهنَّ  َفُصْ رْيِ  الطَّ ِمَن  َأْرَبَعًة  َفُخْذ  قاَل  َقْلبي   لَِيْطَمِئنَّ  لِكْن  َو  َبىل   قاَل 

)1) الزمر 59.
)2) األحقاف:34.

)3) التغابن:7.

)4) القيامة: 4.
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إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىل  ُكلهِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتينََك َسْعيًا 
�َه َعزيٌز َحكيمٌ ﴾)1). َو اْعَلْم َأنَّ اللَّ

﴿َو سيَق الَّذيَن َكَفُروا إىِل  َجَهنََّم ُزَمرًا َحتَّى إِذا جاُؤها ُفتَِحْت 
َأْبواُبا َو قاَل هَلُْم َخَزَنُتها َأ مَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آياِت 
ْت َكِلَمُة  ُكْم َو ُينِْذُروَنُكْم لِقاَء َيْوِمُكْم هذا قاُلوا َبىل  َو لِكْن َحقَّ َربهِّ

اْلَعذاِب َعىَل اْلكافِرينَ ﴾)2).

ُهْم َو َنْجواُهْم َبىل  َو ُرُسُلنا َلَدهْيِْم  ﴿َأْم حَيَْسُبوَن َأنَّا ال َنْسَمُع ِسَّ
َيْكُتُبوَن﴾ )3)

َأْنُفَسُكْم  َفَتنُْتْم  لِكنَُّكْم  َو  َبىل   قاُلوا  َمَعُكْم  َنُكْن  مَلْ  َأ  ﴿ُيناُدوهَنُْم 
ُكْم  �ِه َو َغرَّ ْتُكُم اأْلَمايِنُّ َحتَّى جاَء َأْمُر اللَّ ْصُتْم َو اْرَتْبُتْم َو َغرَّ َو َتَربَّ

�ِه اْلَغُروُر﴾)4) بِاللَّ

�ُه ِمْن َشْ ٍء  َل اللَّ ْبنا َو ُقْلنا ما َنزَّ  ﴿قاُلوا َبىل  َقْد جاَءنا َنذيٌر َفَكذَّ
إِْن َأْنُتْم إاِلَّ يف  َضالٍل َكبرٍي﴾)5)

)1) البقرة: 260. 
)2) الزمر: 71.

)3) ويف الزخرف: 80.
)4)  احلديد: 14

)5) تبارك:9



25أصوله وأحكامه يف املسابقات القرآنية

الثالث:

أما املواضع العرشة الباقية فيجوز الوقف عليها وهي: 

﴿َبىل  َمْن َكَسَب َسيهَِّئًة َو َأحاَطْت بِِه َخطيَئُتُه َفُأولِئَك َأْصحاُب 
النَّاِر ُهْم فيها خالُِدوَن﴾)1) 

ِه َو ال  �ِه َو ُهَو حُمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربهِّ  ﴿َبىل  َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم حَيَْزُنونَ ﴾)2)

�َه حُيِبُّ امْلُتَّقنيَ )3)  ﴿َبىل  َمْن َأْوىف  بَِعْهِدِه َو اتَّقى  َفإِنَّ اللَّ

ُيْمِدْدُكْم  َفْوِرِهْم هذا  ِمْن  َيْأُتوُكْم  َو  َتتَُّقوا  َو  وا  َتْصرِبُ إِْن   ﴿َبىل  
منيَ  ﴾)4) ُكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن امْلَالِئَكِة ُمَسوهِّ َربُّ

َتُهْم َو َأْشَهَدُهْم  يَّ  ﴿َو إِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبني  آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرهِّ
ُكْم قاُلوا َبىل  َشِهْدنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقياَمِة  َعىل  َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت بَِربهِّ

ا ُكنَّا َعْن هذا غافِلنيَ  ﴾)5) إِنَّ
)1) البقرة: 81.

)2) البقرة: 112.
)3) آل عمران: 76.

)4) آل عمران: 125.
)5) األعراف: 172.
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َلَم ما ُكنَّا  َفَأْلَقُوا السَّ َأْنُفِسِهْم  اُهُم امْلَالِئَكُة ظاملِي   َتَتَوفَّ  ﴿الَّذيَن 
�َه َعليٌم باِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ ﴾)1). َنْعَمُل ِمْن ُسوٍء َبىل  إِنَّ اللَّ

ُلَق  امواِت َو اأْلَْرَض بِقاِدٍر َعىل  َأْن خَيْ  ﴿َأ َو َلْيَس الَّذي َخَلَق السَّ
ِمْثَلُهْم َبىل  َو ُهَو اخْلاَلَُّق اْلَعليمُ ﴾)2).

 قاُلوا َأ َو مَلْ َتُك َتْأتيُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلَبيهِّناِت قاُلوا َبىل  قاُلوا َفاْدُعوا 
َو ما ُدعاُء اْلكافِريَن إاِلَّ يف  َضاللٍ ﴾)3)

امواِت َو اأْلَْرَض َو مَلْ َيْعَي  �َه الَّذي َخَلَق السَّ ﴿َأ َو مَلْ َيَرْوا َأنَّ اللَّ
ُه َعىل  ُكلهِّ َشْ ٍء َقديٌر﴾)4). ِيَي امْلَْوتى  َبىل  إِنَّ بَِخْلِقِهنَّ بِقاِدٍر َعىل  َأْن حُيْ

ُه كاَن بِِه َبصريًا﴾)5). ﴿َبىل  إِنَّ َربَّ

)1) النحل: 28.
)2) يس: 81.

)3) غافر: 50.
)4)   األحقاف: 33  .
)5)  االنشقاق: 15  .
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القسم الثاين:

قواعد وأُسس تحكيم الوقف واالبتداء:

قبل البدء يف تحكيم الوقف واالبتداء البد من ذكر بعض االمور:

1� ان املورد االسايس يف حتكيم الوقف واالبتداء يدور حول 
الوقف واالبتداء االختياري.

2� الوقف االختباري واالنتظاري غري مشمولني يف املسابقات 
القرآنية.

بعض  يف  عليه  حياسب  االضطراري  القبيح  الوقف  فقرة   �3
املسابقات وعكسها يف البعض اآلخر ومن حياسب عليها جيب ان 

جيعل هلا اقل خصم ممكن.

تعريف:

اكامل  ثم  ومن  االسرتاحة  بدف  النفس  قطع  هو  الوقف   �1
القراءة.       

2� القطع هو اهناء التالوة بدف اكامهلا الحقا. 
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3� السكت هو السكوت بدون اخذ النفس.

التحكيم  التالوة يكون من )20 درجة( عادة، ويكون  حتكيم 
التفاضل  درجة  تسمى  واحدة  ودرجة  درج��ة(،   19( من  الفعيل 
النصوص  كانت  واذا  مورد،  اي  يف  خيطأ  مل  اذا  القارئ  اىل  تعطى 
قصرية مثل سورة الشعراء )كل آية نصف سطر ( فال يعطى القارئ 
درجة التفاضل باعتبار انه مل يتعرض الختبار حقيقي،واذا حصل 
له)  ويعطى  خيصم   )0.25( فيه  مقداراخلصم  خطأ  القارئ  عند 

18،75( من 19 درجة وهذا معناه انه ال يعطى درجة التفاضل.

مالحظات مهمة:

يف . 1 خمرّي  والقارئ  القرآن،  يف  للسكت  مواضع  اربع  هناك 
موردين بني السكت واالستمرار يف الكهف و  يس، وجيب 

السكت يف موردين مها ]َبْل ران  [)1) و ] َمْن راق [)2) .

االدنى . 2 واحل��د  درج��ة(،   20( من  يكون  التالوة  حتكيم 
للدرجة التي تعطى للقارئ هي )10 درجات( من 20 اي 

)1) املطففني :  14  
)2) القيامة :  27
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نصف الدرجة الكلية أو حسب قانون املسابقة.

الدرجة، . 3 ثلث  احلفظ  يف  املعطاة  للدرجة  االدن��ى  احلد 
ثلث  ويكون  درجات(   10( من  تكون  الكلية  والدرجة 

الدرجة 3 درجات أو حسب قانون املسابقة.

الوقف واإلبتداء القبيح واألقبح:

ماهي الضابطة يف القبيح واالقبح؟

ان الضابطة هي ما كان خمال باملعاين التي ختص الذات االهلية 
واالنبياء واملعصومني والترشيعات واصول العقيدة فهو اقبح، وما 
 عداه يف املوارد االجتامعية واملعامالت فهو قبيح اي بعبارة اخرى 
 االقبح: ما يتعلق باهلل تعاىل وصفاته وانبيائه واملعصومني      

وترشيعاته التعبدية.

القبيح: ما تعلق بسواه.
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طـــــــرق الخصم:

تكتب مواضع  بان  األدق( وتكون  الكتبية )وهي  .الطريقة  أ 
الوقف واالبتداء )الكلامت( يف سجل منفصل عن الالئحة ومن 

ثم حتسب الدرجات وتدون يف اللوائح.

ب. الطريقة املبارشة: وتكون بوضع عالمة لكل مورد خصم 
مواضع  تدوين  بدون  مبارشة  بصورة  بالالئحة  اخلاص  يف حقله 

الوقف واالبتداء عىل ورقة جانبية.

سلبيات وأيجابيات طرق التحكيم:

الطريقة الكتبية تتطلب وقت، وهذا غري متوفر يف املسابقة . 1
اما اجيابياهتا فان موارد اخلصم حمفوظة ويمكن توضيحها 

واالحتجاج با .

اخلصم . 2 سبب  يضيع  قد  سلبياهتا  من  املبارشة  الطريقة 
ان موارد اخلصم غريمثبتة ومن اجيابياهتا سهولة  باعتبار 

التحكيم وسعته.
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مالحظة: كل مورد يبدأ باجلار واملجرور او املتعلق ومتعلقة 
ال جيوز االبتداء به اال يف املوارد التي يتضح متعلقها مثل موارد 

التقديم والتأخري.

فيه  يقف  الذي  املوضع  هو  االضطراري:  القبيح  الوقف 
القارئ اضطرارَا ويؤدي اىل فساد املعنى ألي سبب من االسباب. 
منه  خيصم  وال  بالوقف  للقارىء  ويسمح  املورد  هذا  ويستثنى 
مورد  اىل  بالرجوع  االبتداء  حيسن  ان  القارئ  عىل  ولكن  شء، 

حيسن االبتداء به وال يعترب ذلك تكرار الن له مسوغ.
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حاالت الوقف القبيح االضطراري)ال يحاسب القارئ عليه( 

1. قطع النفس:

اذا كان طول النص سطر ونصف فام فوق بدون وجود أ. 
مدود.

اذا كان طول النص سطر واحد وكلمتني مع وجود مد ب. 
واحد.

اذا كان طول النص سطر واحد مع اكثر من مد )اي نوع ج. 
من املدود الطويلة(.

2. العطاس الذي يفاجئ القارئ اثناء القراءة.

3. احلرشجة التي يتغري معها صوت القارئ اثناء التالوة.

التوقف  عالمته  وتكون  النسيان  او  بالنص  االشتباه   .4
االصيل  النص  ضياع  بسبب  آخر  نص  اىل  االنتقال  او  املفاجئ 
عنده، وهذه املوارد ال حياسب عليها القارئ وال خيصم منه شء. 
وهي موجودة نفسها يف الئحة احلفظ ما عدى الرابع يكون عىل 

جودة احلفظ.
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مالحظة: العطاس املفاجئ الطبيعي يعترب اضطراري، اما اذا 
كان العطاس مصطنع فال يعترب اضطراري. 

الوقف واالبتداء االختياري: 

او  فيه  يوقف  مورد  كل  هو  القبيح:  االبتداء  او  الوقف 
االعراب  او  املعنى  حيث  من  خلل  فيه  حيدث  القارئ  منه  يبتدأ 
ووقف  القارئ  قرا  اذا  فيام  عادة  املورد  هذا  ويكون  التفسري،  او 
ان يكون هناك مسوغ من  القبح من دون  به  تعلق  باختياره وقد 
مسوغات االضطرار السابقة وكذلك اذا ابتدأ من موضع تعلق به 

القبح فعند ذلك خيصم منه درجتان لكل مورد.
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مواضع الوقف واالبتداء القبيح:

وتكون مواضعه يف حاالت الفصل بني:

1� الفعل والفاعل.

2� الفعل والفاعل واملفعول به.

3� اجلار واملجرور.

4� العطف واملعطوف عليه.

5� البدل واملبدل منه.

6� الصفة واملوصوف.

7� املضاف واملضاف اليه.

8� االستثناء واملستثنى منه 

وغريها اي بني كل متعلقني.
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كيفية االبتداء بعد الوقف القبيح:

اذا وقف القارئ وقفا قبيحا واردا ان يبدأ بعده فانه ينظر اليه 

باكرث من اتجاه:

ابتداء  ذلك  عند  ويكون  القبيح،  الوقف  بعد  من  يبدأ  ان   �1
قبيح اوناقص عىل اقل تقدير وخيصم منه حسب املورد.

2� ان يرجع اىل بداية النص ويبتدأ ابتداء صحيح ويقف عند 
درجة  منه  خيصم  ذلك  عند  احلسن  او  اجلائز  او  الكايف  الوقف 
واحدة بسبب تكراره جلزء من اآلية بدون عذر مرشوع كام سيأيت 
،اضافة اىل اخلصم بسبب الوقف القبيح االول قبل التكرار الن 
تقطيعه لبعض اآلية كان بداعي التنغيم او حتسني الصوت وهذا 

ال يعترب عذر مرشوع.

3� اذا رجع اىل بداية النص وابتدأ به ابتداء صحيح ثم استمر 
الوقف  يبلغ  ان  املذكور دون  النصاب  يف تالوته ووصل اىل حد 
السليم عند ذلك خيصم منه ربع درجة اضافة اىل اخلصم االول 
القبيح  الوقف  ،بسبب  فقط  درجة  ربع  القبيح  الوقف  بسبب 
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االضطراري كام مر.

س/ ملاذا سمي الوقف اوالً ثم ذكر االبتداء؟

الجواب: 

مما . 1 الوقف  يف  تكون  االخفاق  موارد  معظم  الن  وذلك   
النصوص  بدايات  هي دون االبتداء وكذلك فان اغلب 

املقروءة هي صحيحة.

باعتبار االصل الوقف ثم االبتداء.. 2

بحروف  ويكون  االجتامعية  باألمور  يتعلق  القبيح  الوقف 
العطف الثامنية.
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  انواع العطف:

 يتدرج يف فساد املعنى 

ال اشكال فيه و يمكن كل عىل كل
التوقف عنده. )جائز(

تتدرج وتكون اقل فسادا كل عىل جزء
للمعنى منهي عن التوقف 

عنده.
اخالل واضح باملعنى ال جزء عىل كل

يمكن التوقف عنده منهي عنه.
عطف صحيح وقد جيب جزء عىل جزء

التوقف عنده
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باهلل  واالب��ت��داء  الوقف  حيث  من  يتعلق  القبح  ك��ان  »اذا 
وكذلك  العقائد  او  االنبياء  به  ويلحق  اقبح  هذا  فيكون  تعاىل 
فان  ونصف  سطر  اآلي��ة  طول  كان  اذا  تعاىل.أما   اهلل  صفات 
االقبح دون  القبيح  اضطراري ويكون مسوغ. يف  يكون   الوقف 
مالحظة: اذا اكمل القارئ يف مواضع السكت اللطيف االربعة 
التالوة وليس حكم  احكام  ومل يسكت.فالذي خيصم هو حكم 
الوقف واالبتداء وقد خيصم حكم الوقف واالبتداء يف السكتات 

الواجبة )من راق ( و ) بل ران( .

الوقف واإلبتداء األقبح: )التالوة خصم 3 درجة() احلفظ 

1،5 درجة(:

تعريفه: وهو الوقف أو اإلبتداء عىل مورد خيل باملعنى. وهذا 
واملعصومني  وباألنبياء  وصفاته  تعاىل  اهلل  بذات  متعلق  املعنى 
والرشائع مثل الوقف عىل قوله تعاىل )التقربوا الصالة( أواإلبتداء 
من قوله تعاىل ) إن اهلل فقري ونحن أغنياء( وخيصم من القارىء أو 

احلافظ ) 3( درجة يف التالوة، و1،5درجة يف احلفظ. 
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يف كل موردوهو أعىل درجات اخلصم. مالحظة: بعض موارد 
الوقف القبيح اإلضطراري تعترب مرشوعة يف هذا املورد وبعضها 

غري مرشوعة.املرشوعة هي: 

العطاس املفاجىء واإلشتباه يف النص أو النسيان. 

أماغري املرشوعة فهي احلرشجة وطول اآلية.

او  العدول  او  الضعيف  او  مناسب  الغري  واالبتداء  الوقف 
الناقص: )التالوة0،5 -1درجة( )احلفظ 25،0- 5، 0 درجة (

أ. الغري مناسب: معناه الربط بني آيتني ال تكون هناك مناسبة 
العاطف  وجود  لعدم  بينهام  الربط  يصح  ال  )وقد  بينهام  للربط 

اللفظ وال معنى ( عند ذلك يكون هذا الوصل غري مناسب.

مثال: ربط )علمه البيان( ربط غري مناسب )الشمس والقمر 
يسجدان(.

وخيصم  متقارب  معنى  هناك  كان  اذا  درج��ة  نصف  خيصم 
درجة واحدة اذا كان هناك ربط بني متباعدين من حيث املعنى.
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ب. الوقف واالبتداء الضعيف: او العدول، العدول من 
االقوى اىل االقل قوة يف موارد الوقف مثل عدم الوقوف عند قىل 

والوقف عند ج.

مالحظة:

اذا كان هناك موضوع فيه تفصيل سطر ونصف او اقل او اكثر 
توقف  اذا  درجة  نصف  فيخصم  طويل  موضوع  عىل  ومعطوف 

بسبب انقطاع النفس.
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خيصم . 3 )صىل(  عىل  ووقف  وج(  )قىل  القارئ  جتاوز  اذا 
درجة واحدة.

نصف . 4 خيصم  )ج(  عىل  ووقف  )قىل(  القارئ  جتاوز  اذا 
درجة.

اما اذا جتاوز القارئ )قىل وج وصىل( ووقف عىل رأس . 5
اآلية فال خيصم منه ش.

َبَعِن قىل َو ُقْل لِلَّذيَن  �ِه َو َمِن اتَّ وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَّ ﴿َفإِْن َحاجُّ
يِّنَي َأ َأْسَلْمُتْمج َفإِْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا صىل َو إِْن َتَولَّْوا  ُأوُتوا اْلكِتاَب َو اأْلُمِّ

�ُه َبصرٌي بِاْلِعباِد﴾))) َفإِنَّام َعَلْيَك اْلَبالُغ َو اللَّ

�ُه لَِيَذَر امْلُْؤِمننَي َعىل  ما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيميَز اخْلَبيَث  ﴿ما كاَن اللَّ
َتبي   �ُه لُِيْطِلَعُكْم َعىَل اْلَغْيِب َو لِكنَّ اهللََّ جَيْ يهِِّبقىل َو ما كاَن اللَّ ِمَن الطَّ
َتتَُّقوا  ُتْؤِمنُوا َو  ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيشاُءصىل َفآِمنُوا بِاهللَِّ َو ُرُسِله ِج َو إِْن 

َفَلُكْم َأْجٌر َعظيٌم﴾)2)

غري  ويكون  القارئ  عنده  يقف  موضع  كل  هو  الضعيف: 
سمح  ولكن  واحد  موضوعه  ان  علام  اللفظ،  او  املعنى  مكتمل  

)1) آل عمران: 20.
)2)  آل عمران)179).
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املرور  النص وعدم  بسبب طول  القبيح  بالوقوف عدوال عن  له 
بموضع يصح فيه الوقف مثل قوله تعاىل:

ْيِل َو النَّهاِر  امواِت َو اأْلَْرِض َو اْختاِلِف اللَّ إِنَّ يف  َخْلِق السَّ
ِمَن  �ُه  اللَّ َأْنَزَل  َو ما  النَّاَس  َينَْفُع  باِم  اْلَبْحِر  يِف  تي  جَتْري  الَّ اْلُفْلِك  َو 
ٍة  امِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتا َو َبثَّ فيها ِمْن ُكلهِّ دابَّ السَّ
امِء َو اأْلَْرِض آَلياٍت  ِر َبنْيَ السَّ حاِب امْلَُسخَّ ياِح َو السَّ َو َتْصيِف الرهِّ

(1( لَِقْوٍم َيْعِقُلون

العدول: هو ان القارئ يستغني يف موضع الوقف الكايف او 
التام ويستبدهلا بالوقف الصحيح او احلسن وخيصم نصف درجة، 
الوقف  اىل  قىل  الكايف  او  التام  الوقف  من  القارئ  عدل  اذا  اما 
احلسن صىل وقد مر عليه يف االثناء جواز الوقف الصحيح ج فلم 

يقف عليها عند ذلك يكون اخلصم درجة واحدة.

اآلية وبرشط صحة  الوقف عىل هناية   ال خيصم عليه برشط 
الوقف عىل رأس اآلية .

)1) البقرة: 164.
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مالحظات:

قىل معناها الوقف اوىل واألفضل الوقف عندها واالبتداء   ��
بام بعدها اصح.

�� ج  مستوي الطرفني بمعنى تعادل اجلهتني يف الوقف فيصح 
الوقف عليها كام يصح االبتداء بام بعدها.

بعدها  بام  االبتداء  يصح  وال  عليها  الوقف  يصح  صىل   ��
)الوقف احلسن( اال يف موارد.

موارد االبتداء مبا بعد صىل:

يصح االبتداء مبا بعهد صىل اذا تحققت الرشوط التالية:

َفال  برُِضٍّ  �ُه  اللَّ َيْمَسْسَك  إِْن  ﴿َو  تعاىل:  قوله  مثل  التكرار   �1
َشْ ٍء  ُكلهِّ  َعىل   َفُهَو  بَِخرْيٍ  َيْمَسْسَك  إِْن  َو  صىل  ُهَو  إاِلَّ  َلُه  كاِشَف 

َقدير﴾)1)

 حيث يصح االبتداء ب� وان الثانية بسبب التكرار فيها.

)1) األنعام: 17.
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2� طول النص بني العاطف واملعطوف عليه:

 سطر ونصف بدون مد.أ. 

 سطر وكلمتني مع مد واحد.ب. 

 سطر وكلمة مع عدة مدود.ج. 

آخر  موضوع  وبعده  موضوع  جاء  اذا  املواضيع  اختالف   �3
خيتلف يف املعنى، بينهام )صىل ( فيجوز االبتداء بعد صىل وذلك 
باعتبار انه استئناف جديد وبعض العلامء يكتب ج بدال من صىل.

مالحظة:

كل )قىل( معناها تام وممكن ان يكون هناك اتم ما عدى مورد 
الوصل يف )انام يريد اهلل ليذهب عنكم... 

َج اجْلاِهِليَِّة اأْلُوىل   ْجَن َترَبُّ قال تعاىل: ﴿َو َقْرَن يف  ُبُيوتُِكنَّ َو ال َترَبَّ
�َه َو َرُسوَلُه قىل إِنَّام ُيريُد  كاَة َو َأطِْعَن اللَّ الَة َو آتنَي الزَّ َو َأِقْمَن الصَّ

َرُكْم َتْطهريا﴾)1) ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطههِّ �ُه لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرهِّ اللَّ

بام قبلها فيجب القطع الن الربط يف هذا املوضع خيصم عليه 
)1) األحزاب: 33
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نصف درجة وهذا سبب عقائدي.

وكذلك الوقف عىل الراسخون يف العلم... آل عمران 7.

قال تعاىل:  ﴿ُهَو الَّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمنُْه آياٌت حُمَْكامٌت 
ا الَّذيَن يف  ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِباٌت َفَأمَّ
�ُه  ما َتشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء اْلِفْتنَِة َو اْبتِغاَء َتْأويِلِه َو ما َيْعَلُم َتْأويَلُه إاِلَّ اللَّ
ُر  كَّ نا َو ما َيذَّ اِسُخوَن يِف اْلِعْلِمقىل َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربهِّ َو الرَّ

إاِلَّ ُأوُلوا اأْلَْلباِب﴾)1)

الوقف الناقص: هو الوقف او االبتداء عىل كلمة يف االصل 
طول  مثل  قانونية  او  رشعية  ألسباب  ولكن  القبح،  فيها  يتعلق 

النص اعتربنا ذلك ناقصا ومل يصل اىل حد االضطرار.

)1) ال عمران )7)
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ما هو الفرق بني الناقص والقبيح؟

ربط  مناسبة  وجود  مع  معينة  آية  يف  القراءة  القارئ  قطع  اذا 
عند  يكون  ربطها(  عىل  القدرة  )وجود  مع  متعمدًاًًََ  اجزائها  بني 
الربط  اذا حاول  اما  منه درجتان(،  القبيح )وخيصم  ذلك بحكم 
بني اجزاء اآلية فلم يستطع بسبب طول النص فيختار عند ذلك 
االبتداء  يف  كذلك  يكون  )وقد  الوقف  يف  صحيحة  غري  مواضع 
ابتداء ناقص خيصم درجة واحدة  ايضا(، عندها يكون وقف او 

مع رشط عدم بلوغ حد نصاب االضطرار. 

الوقف عىل  هو  الناقص  والضعيف:  الناقص  بني  الفرق 
من  أكثر  هناك  ألن  السامع  ذهنية  فيه  وتتشتت  كامل  غري  معنى 
املواضيع  هذه  وفهم  املورد  هذا  يف  املعنى  مكتمل  غري  موضوع 
الوقف عىل كل  فهو  الضعيف  النص.أما  باقي  ذكر  متوقف عىل 
يف  إنه  هنا  االختالف  ولكن  كالناقص  املعنى  مكتمل  غري  مورد 
فذكر  املعنى  مكتمل  غري  واحد  موضوع  هناك  يكون  الضعيف 

بعض اجزائه دون االخر هو الذي جعله ضعيفًاَ.
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عدم رعاية الوقف الالزم: وعالمته مـ  

بني  الربط  عليه الن  يقف  ان  مورد جيب  وهو كل  تعريف: 
اجزاء اآلية يف هذه املواضع يعترب جتاوز عىل النص القرآين بسبب 
او  الثاين،  اجلزء  يف  املعنى  عن  االول  اجلزء  يف  املعنى  اختالف 
املعنى  يقطع  بسبب اختالف احلكم الرشعي  بني اجلزئني حيث 

بني طرفيه هنائيا مثال:

  (1(َمْفُروضا َنصيبًا  ِعباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلخَتَّ قاَل  َو  م�  �ُه  اللَّ َلَعنَُه   
قول املالئكة  وقف الزم  الن ابليس هو القائل.

يف  يقع  وانام  دائ��اًم،  اآلي��ات  هناية  يف  ال��الزم  الوقف  يقع  وال 
يغري  االستمرار  الن  عليه  الوقف  القارئ  عىل  وجيب  وسطها، 
)انام  مثال:   طرفيه  بني  خمتلف  سيكون  املعنى  ان  حيث  املعنى، 

يستجيب الذين يسمعون  م�  واملوتى يبعثهم اهلل(.

عليه.  الوقوف  عدم  حال  يف  مورد  كل  يف  درجتان  وخيصم   
عدم رعاية الوقف الالزم:

)1) النساء :  118.           
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الوقف الالزم: هو الوقف عىل كل مورد انتهت فيه اجلملة 
املعاين  لتداخلت  لغريها  اضيفت  ولو  واللفظ  املعنى  حيث  من 
مورد  عليه يف كل  لذا خيصم  املتلقي  ذهنية  كبري يف  اشتباه  ووقع 

درجتان باعتبار االفساد الواضح يف املعنى.

وهذا اخلصم ليس من باب العقوبة عىل القارئ وانام هو تنبيه 
اآلية  جزئي  بني  الوصل  عىل  املرتتبة  الكبرية  املفسدة  اىل  واشارة 

مثل: )انام يستجيب الذين يسمعون م� واملوتى يبعثهم اهلل.

6ـ تكرار اآلية او جزء منها بدون مسوغ هناك موردان:

القارئ درجة واحدة،  أ. تكرار كل اآلية بدون سبب خيصم 
عليه  فيخصم  صحيح  غري  وقوف  التكرار  يف  اثنائها  وقف  واذا 
هناك  وليس  واحدة  درجة  التكرار  خصم  اىل  باإلضافة  ايضا، 

سبب مرشوع العادة كل االية غري موارد اللحن اجليل.

وهذه  مقبولة،  ألسباب  اآلية  من  جزء  تكرار  حال  يف  ب.   
عليه  خيصم  وال  مقبول،  اآلي��ة  من  جزء  تكرار  جتعل  ألسباب 

القارئ.
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موارد التكرار التي ال يخصم عليها القارئ:

القدرة  اذا كان الغرض تكملة النص القرآين لعدم وجود   �1
بنفس واحد فيعترب هذا مقبوال الن تكرار  النص  عىل اكامل متام 
املوضع  عىل  الوقوف  لغرض  بعدها  بام  ووصلها  اآلية  من  جزء 

الصحيح من حيث املعنى يعترب مقبول.

    االبت�����داء                                                             اكامل النص

      

  ال يعترب تكرار

القراء  بعض  عند  يظهر  وهذا  التنغيم:  اجل  من  التكرار   �2
الصحيح  الوقف  مواضع  اىل  يصلوا  ان  عىل  القدرة  هلم  الذين 
اوالتام او الكايف لكنهم يكررون بعض اآلية بقصد االنتقال بالنغم 
للتكرار،لذا  مقبول  سبب  يعترب  ال  وهذا  الصوت،  طبقة  يف  او 
يف  اما  موضع،  كل  يف  درجة  منه  وختصم  القارئ  عليه  حياسب 
اآليات الطويلة اذا بدأ القارئ من بداية اآلية ووقف عىل الوقف 

وقف

اكامل النص
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القراءة، ثم كرر جزء من اآلية برجوعه اىل  اثناء  احلسن صىل يف 
ما قبل الوقف احلسن )ابتداء صحيح( ثم قرأ من مكان االبتداء 
الصحيح، ثم وقف عند موضع وقف حسن آخر مع عدم القدرة 
عىل بلوغ هناية النص او الوقف الكايف ثم عاد من الوقف احلسن 
الوقف  اىل  بالتالوة  واستقر  صحيح  بابتداء  بعده  ما  او  االول 
الكايف او التام او هناية اآلية بغض النظر عن االختالف احلاصل 
عىل  يؤثر  ال  ذلك  كل  والنغم،  الصوت  طبقة  يف  او  املقامات  يف 
تكرار هذه االجزاء من اآلية برشط ان ال يكون قد مر القارئ عىل 

وقف تام او كايف وكام هو موضح يف الشكل رقم )2)
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وقف تام
قىل

هناية اآلية وقف حسنإبتداء حسنبداية اآلية
(((

وقف حسن
(2(

1
2

ال يصح االبتداء به للحالة رقم )2( ويصح االبتداء به للحالة رقم )3)

تكرار ال حياسب عليه القارئ النه ابتداء من الوقف 
احلسن االول فيعترب ابتداء صحيح

ال يصح االبتداء به للحالة رقم )3)

تكرار ال حياسب عليه القارئ الن الوقف احلسن ال يصح االبتداء به 

                                          

 

   

     )الشكل رقم )2( هذا يف التكرار  ضمن آية واحدة برشط صحة 

الوقف عىل هناية االية( هذا الكالم كله كان فيام إذا عدل يف 

الوقوفات يف االية الواحدة.

3
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» اذا فهم القراء هذا املخطط فسوف يبدعون يف قراءهتم وال 
خيصم منهم شء.

2� املسوغ الثاين للتكرار الطارئ )بسبب(:

هو التكرار الذي يكون عادة بعد الوقف القبيح االضطراري 
الذي يقف فيه القارئ عىل وقف مسلم فيه القبح عند ذلك جيب 
بعض  اىل  الرجوع  يستلزم  وهذا  صحيحًا  ابتداء  يبتدأ  ان  عليه 
النص او اىل بداية النص وعند ذلك ال خيصم القارئ عىل تكراره 

باعتبار ان التكرار كان له سبب رشعي.

اآلية(  من  )جزء  النص  بعض  القارئ  كرر  اذا  التالوة  يف  أ. 
بقصد تصحيح اللحن اجليل )االخطاء االعرابية( ال حياسب عليه.

 اما اذا كر ر النص بدون ان يصحح اخلطأ عند ذلك حياسب 
وختصم منه درجة واحدة لكل مورد.

 ب. يف احلفظ اذا كرر احلافظ جزء من اآلية فال ينظر فيه من 
مل  او  االشتباه  مورد  صحح  سواء  واالبتداء  الوقف  حكم  قبل 

يصحح.ويف هذه احلالة ينظرفيه حكم جودة احلفظ.
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 7. أخذ النفس يف غري موضعه: ان اهم مرحلة يتابع فيها 
القارئ يف هذا املورد هي طبقة اجلواب.

اذا  اال  املسابقة  من  خيرجه  ال  احلافظ  قبل  من  النفس  واخذ   
كانت هناك تعليامت ختص اجلهة املقيمة، ويكون اخذ النفس يف 

صورتني:

بعدم  قالوا  العلامء  النفس وعامة  اخذ  املخفية يف  الصورة  أ.   
حماسبة القارئ عليها لعدم وضوحها.

القارئ  عليه  يؤاخذ  وه��ذا  اجللية  الواضحة  الصورة  ب.   
ان  املسابقة  قوانني  وحترتم  مورد  كل  يف  درجتان  عليه  وخيصم 

وجدت.

 8 .املكث )الفصل بني توقفني 15 ثانية او اكثر( 

وهو عىل قسمني:

املكث لعارض. أ. 

مكث توازن.ب. 

ويمكن تعريف املكث: هو عدم توازن قراءة القارئ بني فقرة 
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واخرى او القراءة مع مكث طويل مرة ومكث قصري مرة اخرى 
ويعترب هذا اخالال بتوازن النص وعليه حياسب القارئ.

ويف هذه الفقرة جيب مراعات احلد أألعىل للخصم بحيث ال 
يتجاوز درجتان يف عموم القراءة اي نصف درجة لكل  مورد.           

أمثلة عىل املكث العارض:                                                                        

القارئ . 1 مع  التعامل  جيب  العطاس  حالة  يف  العطاس: 
حسب تعامله مع النص.

أ. اذا بدأ من مكان العطاس عموما يكون ابتدائه قبيح ويرتتب 
عليه خصم درجتني، اما اذا ابتدأ بشكل سليم بعد موضع العطاس 

فال خيصم منه ش )وهذه حالة نادرة(.

القبيح  الوقف  عىل  العطاس  بسبب  القارئ  توقف  اذا  ب. 
اذا مل يكن هناك  النص  له الرجوع اىل بداية  االضطراري فيجوز 
مورد قبل العطاس او بعد البداية يصح االبتداء منه، فله يف هذه 
احلالة ان يرجع اىل بداية النص، اما اذا وجد مورد يصح االبتداء 
النص  بداية  اىل  اختيارا وعاد  القارئ  النص فرتكه  بداية  بعد  منه 
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من  تكراره جلزء  واحدة عىل  عند ذلك خيصم درجة  منها  فابتدأ 
اآلية بدون سبب.

بنفس . 2 القارئ  مع  التعامل  يتم  احلالة  هذه  يف  احلرشجة: 
االجراءات التي نتعامل فيها معه يف حالة العطاس.

قرئها . 3 كلمة  آخر  اىل  النظر  جيب  النسيان:  او  االشتباه 
القارئ من النص منسوبة اىل ذلك النص عند ذلك نتعامل 

مع القارئ كام تعاملنا معه يف حالة العطاس واحلرشجة.

» ويعترب االشتباه بني آية وآخرى مكث.

» اما االشتباه يف جزء من اآلية فيعترب وقف قبيح اضطراري.

او  ال��ق��ارئ  اشتباه  ك��ان  اذا  النسيان  او  االشتباه  فقرة  يف 
حياسب  ال  اآلي��ات  هناية  يف  مثال(  البص  )لعلة  للنص  نسيانه 
بداية  ان  باعتبار  االض��ط��راري  واالب��ت��داء  ال��وق��ف  ف��ق��رة  يف 
املكث. فقرة  يف  منه  خيصم  ولكن  صحيحة  بداية  كانت   اآليات 
اما اذا كان اشتباهه او نسيانه يف جزء من اآلية عند ذلك حياسب يف 
فقرة الوقف واالبتداء االضطراري وحياسب يف فقرة املكث ايضَا.
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تطبيقات:

َنْجواُهْم  ِمْن  َكثرٍي  َخرْيَ يف   النساء ص 97 ﴿ال  يف اآلية 114 
إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصالٍح َبنْيَ النَّاِس َو َمْن َيْفَعْل 
�ِه َفَسْوَف ُنْؤتيِه َأْجرًا َعظياًم * َو َمْن ُيشاِقِق  ذلَِك اْبتِغاَء َمْرضاِت اللَّ
ِه ما  َ َلُه اهْلُدى  َو َيتَّبِْع َغرْيَ َسبيِل امْلُْؤِمننَي ُنَولهِّ ُسوَل ِمْن َبْعِد ما َتَبنيَّ الرَّ

َتَوىلَّ َو ُنْصِلِه َجَهنََّم َو ساَءْت َمصريا﴾)1).

وخيصم  قبيح  وقف  يعترب  نجواهم  كلمة  عىل  الوقوف   �1
درجتان.

قبيح  ابتداء  يعترب  أومعروف  بصدقه  امر  من  اال  ب�  االبتداء 
خيصم عليه درجتان.

2� االبتداء ب� ال خري يف ابتداء ثاين تكرار بدون سبب من اجل 
التنغيم خيصم عليه درجة واحدة.

)1)  النساء:) 114- 115).
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3� من البداية اىل او معروف وقف النقطاع النفس يعترب وقف 
قبيح اضطراري خيصم عليه القارئ ربع درجة  بسبب احلرشجة. 

اذا وقف القارئ عىل كلمة هدى يعترب وقف اختياري قبيح.

أم���ا اذا اب��ت��دأ ال���ق���ارئ م��ن وم���ن ي��ش��اق��ق اب���ت���داء ث��اين 
مورد  عىل  ووق��ف  ال��ق��ارئ  ق��رأ  اذا  سبب.  بال  تكرار  فيكون 
اسباب  له  يكون  ان  دون  من  القبح  به  تعلق  وق��د  باختياره 
م��ورد. لكل  درج��ت��ان  خيصم  ذل��ك  عند  املعروفة   االض��ط��رار 
النقاط  نقاط وتراعى هذه  النص يكون من عدة  اىل  النظر  وعند 

كام ييل: 

1� ان يبدأ من بعد الوقف القبيح فيكون ابتدائه قبيحا خيصم 
درجتان او يكون ناقصا خيصم درجة واحدة.

2� ان يرجع اىل بداية النص ويبتدأ ابتداء صحيح ويقف عند 
ذلك  عند  احلسن )صىل(  او  )قىل(  الكايف  او  )ج(  اجلائز  الوقف 
سبب،  بدون  اآلية  من  جلزء  تكراره  بسبب  واحدة  درجة  خيصم 
الصوت،  او  النغم  تنظيم  بسبب  اآلية  تقطيع جزء من  ويف حالة 
خيصم  واالبتداء  الوقف  حال  يف  مقبول  سبب  يعترب  ال  وه��ذا 
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(1( رقم  املخطط  يف  قدمناه  ما  راعى  اذا  اال  ذلك  عىل   القارئ 
3� اذا رجع اىل بداية النص وابتدأ به ابتداءا صحيحا ثم استمر يف 
التالوة ووصل اىل حد النصاب )سطر ونصف( دون ان يصل اىل 
اخلصم  اىل  اضافة  خيصم  ذلك  عند  اقسامه  بكل  السليم  الوقف 
االول القبيح مقدار ربع درجة بسبب الوقف القبيح االضطراري.

4� وقف وابتداء ناقص او غري مناسب او عدول ختصم نصف 
درجة اذا كان املقطعان غري متناسبان ولكن متقاربان يف املعنى.

اما اذا كان املقطعان متباعدان يف املعنى ختصم درجة واحدة.

تطبيق:

فيها  التَّْوراَة  َأْنَزْلنَا  ا  ﴿إِنَّ املائدة  سورة   44 اآلية   115 ص  يف 
َو  ه��اُدوا  لِلَّذيَن  َأْسَلُموا  الَّذيَن  النَّبِيُّوَن  ِبَا  حَيُْكُم  ُنوٌر  َو  ُهدًى 
َعَلْيِه  كاُنوا  َو  �ِه  اللَّ ِكتاِب  ِمْن  اْسُتْحِفُظوا  باَِم  اأْلَْحباُر  َو  انِيُّوَن  بَّ الرَّ
وا بِآيايت  َثَمنًا َقلياًل َو  ُشَهداَء َفال خَتَْشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو ال َتْشرَتُ

�ُه َفُأولِئَك ُهُم اْلكافُِروَن﴾)1). َمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اللَّ

)1)  املائدة)44)
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اذا وقف القارئ عىل كلمة هدى يعترب وقف اختياري قبيح.
عمران  آل  سورة  االقبح  الوقف  عىل  تطبيق  التسجيل  يف  تدقق 
�َه َفقرٌي َو  اللَّ إِنَّ  الَّذيَن قاُلوا  َقْوَل  �ُه  اللَّ 181 ص 74 ﴿َلَقْد َسِمَع 
َنُقوُل  َو  َحقٍّ  بَِغرْيِ  اأْلَْنبِياَء  َقْتَلُهُم  َو  قاُلوا  ما  َسنَْكُتُب  َأْغنِياُء  َنْحُن 

ُذوُقوا َعذاَب احْلَريِق﴾)1).

او  إذا بدأ...ان اهلل فقري ونحن اغنياء ووقف عند كلمة فقري 
اغنياء فهذا وقف اقبح، وليس له عذر مطلقًا الن االقبح ال عذر 
له يف االبتداء، اما يف الوقف فعذره العطاس  او االشتباه يف النص 

وعند الوقف فعذره العهطاس أو االشتباه يف النص

)1)  آل عمران: 181.
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عدم املناسبة:

1� اذا وجبت الصلة بني املقطعني جيب عىل القارئ ان يربط 
االقبح  او  القبيح  اما يف مورد  الربط خيصم   بينهام ويف حال عدم 

واجب الربط فويل للمصلني .الذين هم عن صالهتم ساهون. 

2� اما اذا كان املورد فيه جواز الربط باعتبار وحدة املوضوع 
او تداخل املعنى يف جزء من اآلية االوىل مع جزء من اآلية الثانية 
ويف  للقارئ  اخليار  ترك  مع  ايضا  بينهام  الوصل  يصح  ذلك  عند 

هذه احلالة ليس عليه خصم 

3� اذا وصل بني آيتني منفصلتني من حيث املعنى وليس هناك 
اىل  درجة  نصف  القارئ)  خيصم  ذلك  عند  بينهام  للربط  سبب 
درجة واحدة ( حسب ضعف املورد وقوته باعتبار عدم املناسبة 

للربط بني احلالتني.

الضعيف والناقص: اذا بدأ القارئ بآية ثم انتهى به احلال 
القراءة مورد  اثناء  الناقص وقد مر عليه  او  الوقف الضعيف  اىل 
يصح الوقف عليه فلم يقف عند ذلك املورد خيصم منه درجتان 
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بسبب عدم وقوفه عىل موضع صحيح ووقوفه يف موضع قبيح.

ومل  ونصف(  )سطر  النصاب  دون  حد  اىل  وانتهى  تالوته  بدأ  اذا  اما 
يمر يف موضع يصح الوقوف عليه عند ذلك يكون وقوفه ضعيفا او ناقصا 
املوضع  شدة  حسب  درج��ةواح��دة(  اىل  درجة  )نصف  من  منه  وختصم 

وضعفه.

العدول:  يف اآلية 28 1 النساء ص 99 ﴿َو إِِن اْمَرَأٌة خاَفْت ِمْن َبْعِلها 
ْلُح  الصُّ َو  َبْينَُهام ُصْلحًا ج  ُيْصِلحا  َأْن  َعَلْيِهام  ُجناَح  َفال  إِْعراضًا  َأْو  ُنُشوزًا 
�َه كاَن باِم  ِسنُوا َو َتتَُّقوا َفإِنَّ اللَّ حَّ ج َو إِْن حُتْ ِت اأْلَْنُفُس الشُّ َخرْيٌ قىل َو ُأْحرِضَ

َتْعَمُلوَن َخبريًا﴾)1).

اذا كان العدول من اعىل رتبة )قىل( اىل رتبة ادنى )ج( خيصم القارئ 
اىل  )قىل(  من  العدول  كان  اذا  اما  العالمة  صحة  اعتبار  مع  درجة  نصف 

)صىل( خيصم درجة واحدة.

أما اذا عدل من وقوفه عىل )قىل( ووصل اىل هناية اآلية ووقف عليها 
وكان وقفه سليام فال خيصم منه ش.

)1) النساء :  128.
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وكذلك احلال مع )ج(، أما اذا كان احلال مع )صىل( وهناية اآلية فهذا 
أوىل بعدم اخلصم.

بني  الربط  صحة  باعتبار  اآلية  هناية  عىل  الوقف  ترك  اذا  اما 
عند  )صىل(  احلسن  الوقف  عىل  بعدها  وقف  ثم  مر  كام  اآليتني 
1( حسب شدة املورد وقوته.وكام  ذلك يكون اخلصم )0.5 - 

موضح يف اجلدول ادناه.
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تطبيقات عىل الوقف القبيح االضطراري:

ِمنُْهْم  طاِئَفٌة  َفْلَتُقْم  الَة  الصَّ هَلُُم  َفَأَقْمَت  فيِهْم  ُكنَْت  إِذا  ﴿َو 
َفْلَيُكوُنوا ِمْن َوراِئُكْم َو  َفإِذا َسَجُدوا  َأْسِلَحَتُهْم  ْلَيْأُخُذوا  َو  َمَعَك 
ْلَتْأِت طاِئَفٌة ُأْخرى  مَلْ ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َو ْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َو 
َأْمتَِعتُِكْم  َو  َأْسِلَحتُِكْم  َتْغُفُلوَن َعْن  َلْو  َكَفُروا  الَّذيَن  َأْسِلَحَتُهْم َودَّ 
َفَيميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة واِحَدًة َو ال ُجناَح َعَلْيُكْم إِْن كاَن بُِكْم َأذًى 
ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُْتْم َمْرىض  َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َو ُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ 
�َه َأَعدَّ لِْلكافِريَن َعذابًا ُمهينًا﴾)1)اذا وقف عىل وليأخذوا فهذا  اللَّ

وقف قبيح.

اذا ابتدأ ب� فأذا سجدوا فهذا ابتداء صحيح.

اذا وقف عىل فليصلوا معك فهذا وقف حسن لتامم املعنى.  

اذا وقف عىل ان تضعوا  فهذا وقف ناقص )احلقل الرابع( النه 
مسبوق بوقف قبيح اقل وهو )مرىض( ومل يقف عنده.

اذا وقف عىل طائفة منهم )وقف عطاس(    فهذا وقف قبيح 

)1) النساء: 102.
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اضطراري خيصم عليه 0.25 درجة.

واالبتداء بام بعده قبيح ايضا اذا جاء به خيصم القارئ درجتني.

وليس يف اآلية ابتداء صحيح لطوهلا.

مالحظة: 

اذا ترك القارئ الوقف عىل هناية آية باعتبار صحة الربط بني 
اآليتني ثم وقف بعدها عىل مورد فيه عالمة صىل عند ذلك خيصم 

)من نصف درجة اىل درجةواحدة (حسب شدة املورد.

مترين عىل تكرار اآلية او جزء منها بدون سبب آل عمران اآلية 
7 ص 50 ﴿ُهَو الَّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمنُْه آياٌت حُمَْكامٌت ُهنَّ 
ا الَّذيَن يف  ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن ما  ُأمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِباٌت َفَأمَّ
�ُه َو  َتشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء اْلِفْتنَِة َو اْبتِغاَء َتْأويِلِه َو ما َيْعَلُم َتْأويَلُه إاِلَّ اللَّ
ُر إاِلَّ  كَّ نا َو ما َيذَّ اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربهِّ الرَّ

ُأوُلوا اأْلَْلباِب﴾)1).

خيصم  قبيح  ناقص  وقف  فهذا  حمكامت  آيات  عىل  وقف  اذا 

)1) آل عمران:7.
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عليه درجتان.

خصم  تكرار   - حسن  وقف  فهذا  متشابات  عىل  وقف  اذا 
درجة.

 1+  2 عليه  خيصم  تكرار   + قبيح  وقف  الفتنة  عىل  وقف  اذا 
درجة.

اذا وقف عىل الراسخون يف العلم    فهذا وقف صحيح ولكن 
فيه تكرار جلزء من اآلية بدون سبب خيصم عليه درجة واحدة.

اذا وقف عىل األلباب من اجل التنغيم فيكون تكرار بال سبب 
خيصم عليه درجة واحدة.

» جمموع اخلصم 7 درجات يف هذه اآلية.

مالحظة: 

كل القواعد واملالحظات الواردة تتعلق بقراءة التحقيق دون 
الرتتيل واحلفظ.

مترين:
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َما  َعَلْيها  َو  َكَسَبْت  ما  هَلا  ُوْسَعها  إاِلَّ  َنْفسًا  �ُه  اللَّ ُيَكلهُِّف  ﴿ال 
ِمْل َعَلْينا  نا َو ال حَتْ نا ال ُتؤاِخْذنا إِْن َنسينا َأْو َأْخَطْأنا َربَّ اْكَتَسَبْت َربَّ
ْلنا ما ال طاَقَة َلنا  مهِّ نا َو ال حُتَ إِْصًا َكام مَحَْلَتُه َعىَل الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا َربَّ
نا َعىَل اْلَقْوِم  بِِه َو اْعُف َعنَّا َو اْغِفْر َلنا َو اْرمَحْنا َأْنَت َمْوالنا َفاْنُصْ

اْلكافِريَن﴾)1).

اذا وقف عىل اكتسبت    فهذا وقف صحيح.

اذا ابتدأ ب� هلا ما كسبت    ووقف عىل اخطأنا  فهذا تكرار بدون 
سبب خيصم درجة واحدة.

اذا وقف عىل ربنا   فهذا عدول من االقوى اىل االدنى خيصم 
درجة واحدة.

اذا وقف عىل وارمحنا   فهذا وقف كايف.

اذا ابتدأ ب� واعف عنا   فهذا تكرار بدون سبب.

اذا وقف عىل الكافرين   فهذا وقف تام.

)1)البقرة: 286.
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َعىل   َو  َسْمِعِهْم  َعىل   َو  ُقُلوِبِْم  َعىل   �ُه  اللَّ ﴿َخَتَم  آخر:  مثال 
َأْبصاِرِهْم ِغشاَوٌة َو هَلُْم َعذاٌب َعظيٌم﴾)1).

اذا وقف عىل سمعهم   فهذا وقف حسن.

اذا اجتمع اكثر من وقف حسن )صىل( فيكون عادة االبتداء 
بام بعد احلسن االول )صىل( غريصحيحا يف التالوة.

 مالحظة:

» كل )قل او قال او قالوا( يصح االبتداء به.

قال  قبل  ما  وكان  قال  مورد  يف  قائل  من  اكثر  اجتمع  اذا   «
صحيح بالنسبة للوقف عليه فاألوىل الوقوف عىل هذه التوقفات 

السليمة واالبتداء بكل قول منفصل.

مالحظات:

1� )ال( عالمة القبيح او االقبح ويف االقبح ال تكتب وتكتب 
يف حالة القبيح فقط.

)1) البقرة: 7.
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  2� الئحة احلفظ تستلزم الدقة واملتابعة اكثر من الئحة القراءة.
اي  الدرجة  ثلث  هي  تعطى  التئ  احلفظ  لدرجة  االدنى  احلد   �3

3.5 درجة تقريبا.

مترين:

ْيِل َو النَّهاِر  امواِت َو اأْلَْرِض َو اْختاِلِف اللَّ ﴿إِنَّ يف  َخْلِق السَّ
ِمَن  �ُه  اللَّ َأْنَزَل  َو ما  النَّاَس  َينَْفُع  باِم  اْلَبْحِر  يِف  تي  جَتْري  الَّ اْلُفْلِك  َو 
ٍة  امِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتا َو َبثَّ فيها ِمْن ُكلهِّ دابَّ السَّ
امِء َو اأْلَْرِض آَلياٍت  ِر َبنْيَ السَّ حاِب امْلَُسخَّ ياِح َو السَّ َو َتْصيِف الرهِّ

لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾)1).

ب��وما  بدأ  الناس  ينفع  عىل  ووقف  اآلية  بداية  من  ابتدأ  اذا 
ب�� فاحيا  ابتدأ  انزل اهلل   ووقف عىل فاحيا به االرض بعد موهتا 
به االرض بعد موهتا ووقف عىل تصيف الرياح ابتدأ وتصيف 
الرياح ووقف عىل هناية اآلية )يعقلون(فال خيصم من القارئ اي 

درجة يف مثل هذه القراءة الن النصاب تام واملعنى تام. 

)1)البقرة: 164.
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َلْو  اْلِكتاِب  َأْه��ِل  ِمْن  َكثرٌي  ﴿َودَّ  تعاىل:  قوله  يف  أخر  ومثال 
ارًا َحَسدًا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد ما  وَنُكْم ِمْن َبْعِد إيامنُِكْم ُكفَّ َيُردُّ
�َه َعىل   �ُه بَِأْمِرِه إِنَّ اللَّ َ هَلُُم احْلَقُّ َفاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتَّى َيْأيِتَ اللَّ َتَبنيَّ

ُكلهِّ َشْ ٍء َقديٌر﴾)1).

هذا  فيعترب  كفارا  كلمة  عىل  ووقف  األيه  بداية  من  بدأ  إذا 
منه  أفضل  موضع  اليوجد  كفارا  كلمة  بعد  ألن  ناقصَا  الوقف 
النصاب سطر ونصف  يبلغ  ومل  للقبيح  تالفيًا  عليه  لذلك وقف 
يردونكم  لو  من  بدأ  ناقص.إذا  لكونه  واحدة  درجة  خيصم  لذا 
يعترب هذا إبتداء قبيح ألن املفروض أن يبدأ من حسدا لكي يصل 
قبيح ألنه  يعترب  أنفسهم  بسهولة.وقف عىل كلمة  احلق  اىل كلمة 
متعلق بام بعده ومل يبلغ النصاب سطر ونصف فيخصم درجتان.
قبيح  فيعترب  الجيوز  جر  بحرف  إبتداء  هذا  ماتبني  بعد  من  بدأ 
وخيصم درجتان ووقف عىل احلق. إذا بدأ من فاعفوا ووقف عىل 
بأمره وهذا ناقص.. بدأمن إن اهلل ووقف عىل كلمة قدير. جمموع 

اخلصم يف هذه األيه 7 درجات. 

)1) البقرة:109.
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اآليات االختبارية:

َحتَّى  ُسكارى   َأْنُتْم  َو  الَة  الصَّ َتْقَرُبوا  ال  آَمنُوا  الَّذيَن  َا  َأهيُّ ﴿يا 
َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن َو ال ُجنُبًا إاِلَّ عابِري َسبيٍل َحتَّى  َتْغَتِسُلوا َو إِْن 
ُكنُْتْم َمْرىض  َأْو َعىل  َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم 
ُموا َصعيدًا َطيهِّبًا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َو  النهِّساَء َفَلْم جَتُِدوا ماًء َفَتَيمَّ

ا َغُفورًا﴾)1). �َه كاَن َعُفوًّ َأْيديُكْم إِنَّ اللَّ

َو  ُتُكْم  َو َعامَّ َأَخواُتُكْم  َو  َبناُتُكْم  َو  هاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  ﴿ُحرهِّ
هاُتُكُم الالَّيت  َأْرَضْعنَُكْم  خاالُتُكْم َو َبناُت اأْلَِخ َو َبناُت اأْلُْخِت َو ُأمَّ
الالَّيت  يف   َرباِئُبُكُم  َو  نِساِئُكْم  هاُت  ُأمَّ َو  ضاَعِة  الرَّ ِمَن  َأَخواُتُكْم  َو 
َدَخْلُتْم  َتُكوُنوا  مَلْ  َفإِْن  ِبِنَّ  َدَخْلُتْم  الالَّيت   نِساِئُكُم  ِمْن  ُحُجوِرُكْم 
ِبِنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم َو َحالِئُل َأْبناِئُكُم الَّذيَن ِمْن َأْصالبُِكْم َو َأْن 
�َه كاَن َغُفورًا َرحياًم﴾)2)  َمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ إاِلَّ ما َقْد َسَلَف إِنَّ اللَّ جَتْ

)1) النساء: 43.
)2) النساء:23.
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﴿ما كاَن أِلَْهِل امْلَدينَِة َو َمْن َحْوهَلُْم ِمَن اأْلَْعراِب َأْن َيَتَخلَُّفوا 
ال  ُْم  بَِأهنَّ ذلَِك  َنْفِسِه  َعْن  بَِأْنُفِسِهْم  َيْرَغُبوا  ال  َو  �ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْن 
َيَطُؤَن  َو ال  �ِه  اللَّ َسبيِل  خَمَْمَصٌة يف   َو ال  َنَصٌب  َو ال  َظَمٌأ  ُيصيُبُهْم 
اَر َو ال َيناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل إاِلَّ ُكتَِب هَلُْم بِِه َعَمٌل  َمْوطِئًا َيغيُظ اْلُكفَّ

�َه ال ُيضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَي﴾)1). صالٌِح إِنَّ اللَّ

هَتُْم إاِلَّ  ﴿َو ما َجَعْلنا َأْصحاَب النَّاِر إاِلَّ َمالِئَكًة َو ما َجَعْلنا ِعدَّ
فِْتنًَة لِلَّذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب َو َيْزداَد الَّذيَن آَمنُوا 
إيامنًا َو ال َيْرتاَب الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب َو امْلُْؤِمنُوَن َو لَِيُقوَل الَّذيَن يف  
�ُه ِبذا َمَثاًل َكذلَِك ُيِضلُّ  ُقُلوِبِْم َمَرٌض َو اْلكافُِروَن ما ذا َأراَد اللَّ
�ُه َمْن َيشاُء َو هَيْدي َمْن َيشاُء َو ما َيْعَلُم ُجنُوَد َربهَِّك إاِلَّ ُهَو َو ما  اللَّ

. (2(﴾ ِهَي إاِلَّ ِذْكرى  لِْلَبرَشِ

َج اجْلاِهِليَِّة اأْلُوىل  َو َأِقْمَن  ْجَن َترَبُّ ﴿َو َقْرَن يف  ُبُيوتُِكنَّ َو ال َترَبَّ
�ُه لُِيْذِهَب  �َه َوَرُسوَلُه إِنَّام ُيريُد اللَّ كاَة َو َأطِْعَن اللَّ الَة َو آتنَي الزَّ الصَّ

َرُكْم َتْطهريا﴾)3). ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطههِّ َعنُْكُم الرهِّ
)1) التوبة: 120.

)2) املدثر:31.
)3) األحزاب :  33



الوقف واالبتداء 74

خالصة حمارضات يف حتكيم الوقف واإلبتداء لألستاذ واملحكم 
الدويل الشيخ خري الدين عيل اهلادي)وفقه اهلل تعاىل( 





75أصوله وأحكامه يف املسابقات القرآنية

الفهرست 
4 ................................................... اإله��داء
5 ..................................................... املقدمة
6 ........................................... أقسام البحث:- 
8 .............................................. القسم األول:
عالقة الوقف واالبتداء بالعلوم األخرى:�................... 8
فائدة معرفة علم الوقف واإلبتداء:.......................... 9

10 ............... حكم الوقف واإلبتداء من الناحية الرشعية: 
10 .....................  العوامل االساسية املؤثرة يف التحكيم:
14 .................................. فوائد املسابقات القرآنية: 
16 ........................... أقسام الوقف وتعريف كل منها:
أقسام الوقف اإلختياري:.................................. 18
21 ........................ الوقوفات االزمة يف القرآن الكريم:
23 .................... حكم الوقف عىل كلمة)بىل ( يف القرآن:
26 ................................................... الثالث:



الوقف واالبتداء 76

28 .............................................. القسم الثاين:
تعريف:................................................... 28
29 ......................................... مالحظات مهمة:
30 .......................... الوقف واإلبتداء القبيح واألقبح:
30 ......................................... ط�������رق اخلصم:
حاالت الوقف القبيح االضطراري)ال حياسب القارئ عليه(........................32
33 .............................. الوقف واالبتداء االختياري: 
مواضع الوقف واالبتداء القبيح:........................... 34
34 .......................... كيفية االبتداء بعد الوقف القبيح:

احلفظ  درجة()   3 خصم  )التالوة  األقبح:  واإلبتداء  الوقف 
1،5 درجة(:.......................................... 37
42 ............................................... مالحظات:
موارد االبتداء بام بعد صىل:................................ 43
مالحظة:.................................................. 44
45 ......................... ما هو الفرق بني الناقص والقبيح؟
عدم رعاية الوقف الالزم: وعالمته م�  ..................... 46



77الوقف واالبتداء  / الفهرست

موارد التكرار التي ال خيصم عليها القارئ:............49 -51
 تطبيقات:................................................. 56
58 .................................................... تطبيق:
عدم املناسبة:.............................................. 60
تطبيقات عىل الوقف القبيح االضطراري:.................. 64
72 ........................................ اآليات االختبارية:

B



78  الوقف واالبتداء / الفهرست

إصداراتنا

1. أربعون حديثا يف فضل القرآن / شعبة البحوث والدراسات 

القرآنية 

2. الفرقان  يف علوم القرآن / السيد مرتىض مجال الدين 

3. علوم القرآن امليرسة / السيد مرتىض مجال الدين

4. منافع القرآن العظيم/ املنسوب اىل االمام الصادق عليه السالم

5. الشفاء عىل ضوء السنن االهلية/ رسالة ماجستري السيد أسامه 

نزيه صندوق

6. املعني يف إعراب اجلزء الثالثني/ د. رضغام كريم املوسوي

الفجر سورة االمام احلسني /السيد مرتىض مجال  7. سورة 

الدين 

8. املنهج النبوي التعليمي يف القرآن/ السيد مرتىض مجال الدين



79 الوقف واالبتداء  / الفهرست

9. التبيان يف تفسري غريب القرآن/   السيد حممد عيل الشهرستاين 

– حتقيق د. عادل الشاطي

الشيخ أمحد بن  آيات االحكام باالثر/  بيان  الدرر يف  10. قالئد 

اسامعيل اجلزائري   حتقيق السيد عيل اهلاشمي

11. كيف تدخل اىل تفسري القرآن الكريم / السيد بدري عباس 

االعرجي

البحوث  – ثواب واحكام / شعبة  القرآن يف الصالة  12. قراءة 

والدراسات القرآنية

 / القرآنية  املسابقات  يف  واحكامه  اصوله  واالبتداء  الوقف   .13

السيد بدري عباس االعرجي .




