
 االبتداء بعد وقف اضطراري
 
 

حسن إن كان االبتداء بالكلمة التي تلي موضع الوقف االضطراري 
 منهااستأنف القارئ تالوته 

وإن لم يكن كذلك أعاد ما يراه مناسب من اآلية حتى يتصل اللفظ وال  
 المعنى يختل 

 القرآنوفي ما يلي بيان كيفية الوقف على بعض الكلمات في 

 



 الوقف على تاء التأنيث
 

 

إذا رسمت تاء التأنيث مبسوطة وقف عليها بالتاء وإذا رسمت 
 مربوطة 

  بالهاءالوقف عليها كان 

:مثل    

 



      

 :رسمت التاء مبسوطة في سبعة مواضع :رحمت

ِ أُْوَلـِئَك َيْرُجوَن   ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا فِي َسِبيِل ّللاه
ِحيٌم﴾  ُ َغفُوٌر رَّ ِ َوّللاه  (218البقرة )َرْحَمَت ّللاه

في جميع هذه المواضع بالتاء الساكنة ( َرْحَمت)يوقف على كلمة 
حيث رسمت التاء مربوطة ( رحمة)وما سواها من كلمة (. َرْحَمتْ )

 :نحو. فيوقف عليه بالهاء

ِهْم َوَرْحَمٌة َوأُوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾   بِّ ن رَّ البقرة )﴿ أُوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ
157  ) 



 

 :رسمت التاء مبسوطة في أحد عشر موضعا :نعمت

ِ َعَلْيُكْم﴾ ﴿ -  (231البقرة )َواْذُكُروْا ِنْعَمَت ّللاه

 (ِنْعَمتْ )في هذه المواضع بالتاء ( نعمت)يوقف على كلمة 

 مربوطة، حيث رسمت التاء (نعمة)وما سواها من كلمة  

 :فيوقف عليه بالهاء مثل 

ْث﴾ ﴿ - َك َفَحدِّ ا ِبِنْعَمِة َربِّ  (  11الضحى )َوأَمَّ

 



 

رسمت التاء مبسوطة حيثما وردت مضافة إلى زوج، وذلك في  :امرأت
 (:سبعة)المواضع التالية 

لْ اْمَرأَُت إِْذ َقاَلِت ﴿ - راً َفَتَقبَّ ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت َلَك َما فِي َبْطِني ُمَحرَّ
ِميُع اْلَعلِيُم﴾  َك أَنَت السَّ  (  35آل عمران )ِمنِّي إِنَّ

 (امرأتْ )يوقف على هذه المواضع بالتاء 

فيكون ( امرأة)وفي المواضع األخرى حيث رسمت بالتاء المربوطة  
 :الوقف عليها بالهاء، نحو

 (  128النساء )َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوزاً أَْو إِْعَراضاً﴾ ﴿ -

 



 

 :رسمت التاء مبسوطة في المواضع التالية :َكلَِمت     

ِميُع اْلَعلِيُم﴾ ﴿ - ِل لَِكلَِماِتِه َوُهَو السَّ َك ِصْدقاً َوَعْدالً الَّ ُمَبدِّ ْت َكلَِمُت َربِّ َوَتمَّ
 األنعام )

(  َكلَِمتْ )يوقف على هذه الكلمات التي رسمت بالتاء المبسوطة بالتاء 
في المواضع التي رسمت فيها ( َكلَِمهْ )ويوقف عليها بالهاء الساكنة 

 : بالتاء المربوطة مثل قوله تعالى

َبٍة أَْصلَُها َثاِبٌت ﴿  َبًة َكَشَجرٍة َطيِّ ُ َمَثالً َكلَِمًة َطيِّ أََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب ّللاه
َماء﴾   (  24ابراهيم )َوَفْرُعَها فِي السَّ

 



 

 فيرسمت التاء مبسوطة  :ُسنَّت•

 :المواضع التالية 

لِيِن﴾ ﴿ - ُت األَوَّ  (38األنفال )َوإِْن َيُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت ُسنَّ

   يوقف على هذه المواضع بالتاء وما سواها بالهاء

 



 :رسمت التاء مبسوطة :لعنت    

ِ َعَلى اْلَكاِذِبيَن﴾  -  (61آل عمران )﴿ُثمَّ َنْبَتِهلْ َفَنْجَعل لَّْعَنَت ّللاه

 :وما سواهما بالهاء، نحو

 (89البقرة )َفَلْعَنُة ّللاَّ َعَلى اْلَكافِِريَن﴾ ﴿ -

 :بالتاء( معصيت)رسمت التاء مبسوطة يوقف على  :معصيت      

 (8المجادلة )َوَيَتَناَجْوَن ِباْْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت﴾ ﴿ -

 : بالتاء المبسوطة في قوله تعالىرسمت : تغياب      

﴾  َغَياَبتِ َوأَْلقُوهُ فِي ﴿ -  (10يوسف )اْلُجبِّ

﴾  َغَياَبتِ َوأَْجَمُعوْا أَن َيْجَعلُوهُ فِي ﴿ -  (15يوسف )اْلُجبِّ

 



 

 :تعالىرسمت التاء مبسوطة في قوله  :َبقِيَّت

ْؤِمِنيَن﴾   ِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ  (86هود )﴿َبقِيَُّت ّللاه

 بالتاءعليها يوقف  

 (بقيهْ )فيوقف عليه بالهاء الساكنة ( ةبقي)وما سواها من كلمة  

 :قوله تعالى نحو 

ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد فِي األَْرِض﴾    (116هود )﴿أُْولُوْا َبقِيَّ

  



 

ت  رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى ﴿َوَقاَلِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن  :قره

ُت َعْيٍن لِّي َوَلَك﴾   (9القصص )قُرَّ
ِ الَِّتي َفَطَر  :فطرت     رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى ﴿فِْطَرَت ّللاَّ

اَس َعَلْيَها﴾   (30الروم )النَّ
رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى ﴿َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن : َجنَّت    

ُت َنِعيٍم﴾   (89الواقعة )َوَجنَّ



        

 :تعالىرسمت بالتاء المبسوطة في قوله  :ابنت

 (12التحريم )َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها﴾ ﴿

َنتٍ         :رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى :َبيِّ

ْنُه﴾ ﴿ َنٍت مِّ  (40فاطر )أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاباً َفُهْم َعَلى َبيِّ

 :رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى :جمالت      

ُه    (33المرسالت )ُصْفٌر﴾  ِجَماَلتٌ ﴿َكأَنَّ

 :تعالىقوله  ،واحدرسمت بالتاء المبسوطة في موضع  :شجرت     

قُّوِم﴾    (43الدخان )﴿إِنَّ َشَجَرَت الزَّ

 


