
 الوقف الكافي
 (والجائز، والمفهوم ، الصالح )ويسمى 

 .هو الوقف على ما تم معناه ويتعلق بما بعده معنى ال لفظا: تعريفه

 

 .يحسن الوقف عليه ويحسن االبتداء بما بعده: حكمه

 

       كالوقف التام من حيث جواز الوقف عليه واالبتداء بما وانه 
  التامكان أقل تمكناً من هذا الجواز من بعده وإن 

 



 

ي * َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيت  في قوله تعالى ﴿( اْلَبْيت  )الوقف على : أمثلة• الَّذ 
ْن َخْوفٍ  ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ  (4-3قريش )﴾ أَْطَعَمُهم مِّ

ألن ما بعدها متعلق بما قبلها من حيث المعنى ولكنه غير متصل به من حيث  •
  .اللفظ واإلعراب



 
الحسنالوقف   
والمراد . هو الوقف على ما تم معناه ويتعلق بما بعده معنى ولفظا: تعريفه• 

 اإلعراببالتعلق اللفظي التعلق من جهة 

 (بعدهيحسن الوقف عليه وال يحسن االبتداء بما الذى )بأنه  السيوطىوعرفه 

 

     يحسن الوقف عليه إلفادته المعنى وال يحسن االبتداء بما بعده بل ال بد : حكمه•
        يتمإعادة الكلمة الموقوف عليها أو كلمة أو كلمتين قبلها حتى من 

         المعنى، إال إذا كان الوقف على رأس آية فإنه يجوز الوقف عليها 
               بأول اآلية التالية مطلقا وإن كان هناك تعلق لفظي والبدء 

                          فقد ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه . ومعنوي
 .اآلييقف على رؤوس كان 

 



 :  أمثلة•

ومُ )الوقف على    -• وُم في قوله تعالى ﴿( َسَيْغل ُبونَ )ثم على ( الرُّ ف ي   *ُغل َبت  الرُّ
ْم َسَيْغل ُبوَن  ن َبْعد  َغَلب ه  ن ينَ * أَْدَنى اْْلَْرض  َوُهم مِّ ( 4-2الروم )﴾ ف ي ب ْضع  س 

الوقف على رؤوس هذه اآليات وإن كان هناك ارتباط في اللفظ والمعنى يجوز 
 .لُسّنية ذلك

َربِّ اْلَحْمُد لّل  في قوله سبحانه وتعالى ﴿( اْلَحْمُد لّل  )يجوز الوقف على    -•
ينَ   .بما بعدهاصولها ووال بد من إعادتها ولكن الفاتحة )﴾ اْلَعاَلم 

ُسولَ )الوقف على كلمة    -• اُكْم حسن في قوله تعالى ﴿( الرَّ ُسولَ َوإ يَّ ُجوَن الرَّ ُيْخر 
ُكمْ  ُنوا ب اللَّ  َربِّ اُكمْ )االبتداء بـما بعدها أما ( 1الممتحنة ) ﴾أَن ُتْؤم  وال   فقبيح( َوإ يَّ

 .يجوز

 



 
 (غير الجائز)الوقف االختياري الممنوع 

 

 درجاته حكمه تعريفه 
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 :تعريفه 

     وهو أن يقف القارئ باختياره على ما لم يتم معناه، وذلك لتعلقه بما          
. بعده في اللفظ والمعنى                

قبيح وبالجملة فإن كل ما ال يفيد معنى وال يفهم المراد منه فإن الوقف عليه   

 

 :حكمه 

انقطاع  أويجوز الوقف عليه إال لضرورة كالسعال أو العطاس أو التثاؤب ال      
 .المعنىليتم  قبلهفإذا وقف اضطرارا وجب عليه أن يعود إلى ما . النفس

 



 : درجاته

 :تتفاوت درجات الوقف الممنوع قبحا           

    فمنه ما يجعل النص المقروء بال معنى وال فائدة ويترك السامع دون إدراك
للمراد من النص المقروء كالوقف على الفعل دون الفاعل أو المبتدأ دون الخبر 

أو الشرط دون الجواب أو على الناصب دون المنصوب أو الجار دون 
 :ومثال ذلك. المجرور

يُث ُموَسى﴾ ( َوَهلْ أََتاكَ )الوقف على        - طه )في قوله تعالى ﴿َوَهلْ أََتاَك َحد 
9  ) 

َك اْْلَْعَلى﴾ ( اْسمَ )الوقف على        -  (1اْلعلى )في قوله تعالى ﴿َسبِّح  اْسَم َربِّ

 



 
    وأشد من هذا قبحا الوقف على ما يوهم معنى خالف المراد، ومثال ذلك: 

َما تعالى قوله في (َواْلَمْوَتى) على الوقف • ينَ  َيْسَتج يبُ  ﴿إ نَّ  ﴾هللّاُ  َيْبَعُثُهمُ  َواْلَمْوَتى َيْسَمُعونَ  الَّذ 

 الواو أن السامع يتوهم ال حتى (َيْسَمُعونَ ) على الالزم الوقف هنا والصحيح (36 اْلنعام)   

   . يستجيبون الذين هم يسمعون الذين مع الموتى وأن للعطف بعدها   
الَةَ )على الوقف • الََة َوأَنُتْم ( الصَّ يَن آَمُنوْا الَ َتْقَرُبوْا الصَّ َها الَّذ   ُسَكاَرىفي قوله تعالى ﴿َيا أَيُّ
َى َتْعلَُمواْ      (43النساء )َتقُولُوَن﴾ َما  َحتَّ

 
 نحو. وأشد كل هذا قبحا ما يوهم معنى مخالفا للعقيدة أو وصفا ال يليق بالل عز وجل: 

ي)الوقف على   • ق يَن﴾ ( َيْهد  ي اْلَقْوَم اْلَفاس  َ اَل َيْهد   (  6المنافقون )في قوله تعالى ﴿إ نَّ هللاَّ
﴾ ( َيْسَتْحي ي)الوقف على   • َن اْلَحقِّ ُ اَل َيْسَتْحي ي م 

 ( 53اْلحزاب )في قوله تعالى ﴿َوهللاَّ
 

 

طه ياس خضير     قسم علوم القرآن . م: مدرس المادة   

 


