
الكالم بعد قطع أو وقف فىهو الشروع : االبتداء  
 

من : قائلا  -صلى هللا عليه وسلم  - النبىحديث الخطيب الذى خطب بين يدى 
 يعصهماومن  ،يطع هللا ورسوله فقد رشد 

 .غوى فقد قال ثم ((يعصهما))ثم وقف على  

 وسلمهللا عليه صلى  - النبىقال له هنا 

 ((أنتالخطيب بئس )) 



 
المعنىيجوز أن يبتدأ إال بما هو مستقل وال   

أحياناا الوقف  فىألن االبتداء يكون باختيار القارئ ال تلجئه إليه ضرورة كما هو الحال   

:حيثوتتفاوت مراتب االبتداء تماماا كتفاوت مراتب الوقف من   

القبحو الحسنو الكفايةو التمام   

  أقبحو قبيحالقبح ما بين  فىمنه يتفاوت  القبيحو  

: كمن يقف على قوله تعالىوذلك   

وقد { مريمهللا هو المسيح ابن إن }أو { ثلثةهللا ثالث إن }ثم يستأنف { قالواكفر الذين لقد }

: مضت اإلشارة إلى ذلك قريباا ، ويلحق بذلك أيضاا من وقف على قوله تعالى  

كمن يقف مضطراا أو {أغنياءهللا فقير ونحن إن }يستأنف ثم { قالواسمع هللا قول الذين لقد }

{فطرنىأعبد الذى ال }يستأنف ثم { لىوما }: على قوله تعالى  



 هماولالبتداء نوعان إجماالً  
ويمكن تقسيمه . االبتداء بكلم مستقل في المعنى عما سبقه: االبتداء الجائز، وهو...  -1

 ، جائز تامابتداء : كأقسام الوقف الجائز، فيقال

 حسنجائز ، وابتداء جائز كافوابتداء 

ِ َوِباْلَيْوِم اآلِخِر }: البدء بقوله تعالى: ذلك على الترتيبوأمثلة  ا ِباَّللَّ اِس َمْن َيقُولُ آَمنَّ َوِمَن النَّ
 :والبدء بقوله تعالى. تام وهو ابتداء جائز [ . 8: الَبَقَرة]{ َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنينَ 

ُ َعَلى قُلُوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ }   َخَتَم هللاَّ

 كافوهو ابتداء جائز [ . 7: الَبَقَرة]{ َعَذاٌب َعِظيمٌ َوَلُهْم 

 :والبدء بقوله تعالى 

ِ َوِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنينَ ... }  ا ِباَّللَّ  [ 8: الَبَقَرة]{ َمْن َيقُولُ آَمنَّ

 حسنابتداء جائز وهو 



 : الجائزاالبتداء غير ...  -2

أو يفسده، أو يؤدي معنىا غير ما أراده هللا تعالى، أو يقّرر معنىا يؤدي معنىا وهو االبتداء بكلم ال   
 .، ُتناِظر أقسام الوقف غير الجائزفهذه ثلثة أقسام أيضاا . يخالف العقيدة

 جائزفقسٌم ابتداء غير  -1

 فهذا ال يؤدي معنى إال إذا ارتبط بما قبله { أَِبي َلَهٍب َوَتبَّ }[1:الَمَسد]-

 جائز غير ابتداء ويسمى

 

 قبيحوقسم ابتداء غير جائز  -2

 وهذا أدى معنى غير ما أراده هللا تعالى. { ِبَحقٍّ إِْن ُكْنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتهُ }[ 116: الَمائدة]-

 قبيح جائز غير ابتداءا  ويسمى  

 

 أقبحوقسم ابتداء غير جائز  -3

ا}[ 116: الَبَقَرة]- ُ َوَلدا َخَذ هللاَّ  العقيدةوهذا قرر معنى يخالف { اتَّ

 أقبحويسمى ابتداءا غير جائز   



 ضوابط للوقف واالبتداء يجب مراعاتها
 وإال أخل القارئ بالمعنى والتفسير

 [الضابط األول ] 

   --المعنى يجوز الوقوف على ماال يتم به ال  --   

 وال يوقف أيضاا على الموصول دون صلته ، وال على ما له جواب دون جوابه ، 

 ،على المستثنى منه قبل المستثنى ، وال على المتبوع دون التابع وال 

وال على ما يستفهم به دون ما يستفهم عنه ، وال على ما أشير به دون ما أشير إليه ،  
 ، وال على القسم دون المقسم به وغير  المحكىوال على الحكاية دون 

 بهمما ال يتم المعنى إال ذلك 

 .أقسام الوقف فىوقد مضت األمثلة على ذلك 

 



 

 [ الثانىالضابط ] 

 ثلثة وثلثين موضعاا منها  فىالقرآن الكريم  فىوردت (( كل))كلمة 

 :، وهى  عليهايوقف للردع باالتفاق وهذه سبعة 

، ( قال كللمدركون ، إنا ) ، ( قال كل يقتلون ، أن ) ، ( كل عزاا ، )، ( كل عهدا، ) 
 (كلالمفر ، أين ) ، ( كلأزيد ، أن ) ، ( شركاء كل )

  منها ما هو بمعنى حقاا قطعاا فل يوقف عليه  والباقى

 ما احتمل األمرين ومنها 

 الوجهانالردع ومعنى حقاا قطعاا ففيه  أى



 [ الثالث الضابط] 

  فىموضعاا  وعشرين إثنين فىالقرآن الكريم  فىجاءت (( بلى))كلمة 

 :سورة وهى على أقسام ثلثة عشرة ست

 عليها باإلجماع ، لتعلق ما بعدها بما قبلها  الوقف يجوز ال: األول

 :هىمواضع  سبعة فىوذلك كائن 

 ( بلى قد جاءتك)، ( لتأتينكمقل بلى وربى )، ( بلى وعداا عليه حقاا )، ( بلى وربنا)

 (بلى قادرين)، ( قل بلى وربى)، ( بلى وربنا)

 :هىمواضع  خمسة فى، وذلك  الوقف عدم فيه المختار: الثانى

 ، ( بلى ورسلنا)، ( بلى ولكن حقت) ، ( قلبىبلى ولكن ليطمئن )

 (قالوا بلى قد جاءنا)، ( قالوا بلى)

 الباقية العشرةوهى  عليه الوقف جواز فيه المختار:  الثالث



 

 [الضابط الرابع ] 

 

 : الجزرىقال ابن 

 كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا االبتداء بما بعده 



 [الخامس الضابط ] 

إن وقع أنه :أربعة مواضع ، وضابط الوقف عليها وعدمه  فىالقرآن  فىوردت (( نعم))كلمة 
ألن ما بعدها ، بعدها واو لم يجز الوقف عليها وإن لم يقع بعدها واو فالمختار الوقف عليها 

 :غير متعلق بما قبلها ، ومثال ذلك قوله تعالى

كُ َوَناَدى } َنا َحّقاا َفَهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ اِر أَْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ ِة أَْصَحاَب النَّ  مْ أَْصَحاُب اْلَجنَّ
َن  ألن ما بعدها غير (( نعم))فالمختار هنا الوقف على  (44-األعراف){....َحّقاا َقالُوا َنَعْم َفأَذَّ

 .ليس من قولهم( فأذن)متعلق بما قبلها ، حيث إنها من قول الكفار ، وما بعدها 

فإنه ال يوقف عليها لكونها (( نعم))وردت فيها كلمة  التىوأما المواضع الثلثة الباقية 
 :مرتبطة ومتعلقة بما بعدها ، وهى قوله تعالى 

ا َنْحُن اْلَغالِِبيَن  -1 ا إِْن ُكنَّ َحَرةُ فِْرَعْوَن َقالُوا إِنَّ َلَنا أَلَْجرا ُكْم َلِمَن ( 113)َوَجاَء السَّ َقالَ َنَعْم َوإِنَّ
ِبيَن   ( 114-األعراف)اْلُمَقرَّ

ا َلِمَن َقالَ } -2 ُكْم إِذا ِبينَ َنَعْم َوإِنَّ  ( 42-الشعراء){اْلُمَقرَّ

 (18-الصافات){ َداِخُرونَ َنَعْم َوأَْنُتْم قُلْ } -3


