
 
 والموصولالمقطوع 

  

من أهم قواعد الوقف الصحيح أنه ال يجوز الوقف على متحرك بحركة 
 إشمامكاملة بل يكون بسكون محض أو روم أو 

كما أنه ال يجوز أيضا الوقف في وسط الكلمة المتصلة رسما مهما كان  
 اضطرارياسبب الوقف اختياريا أو 

 لذا اهتم العلماء ببيان الكلمات الموصولة  

 وقفيكون والمقطوعة حتى 

  صحيحا القارئ  

 



 

  إذا رسمت كلمتان متصلتان وجب الوقف على الثانية منهما وال يجوز الوقف على األولى
 :نحو -

اء َغَدقاً﴾ ( َوأَلَّو  )• يَقة  أَلَْسَقْيَناُهم مَّ ر  أصلها ( 16الجن )في قوله تعالى ﴿َوأَلَّو  اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
 "وأن لو"

ن يَن﴾ ( ب ْئَسَما)• ْؤم  (  90البقرة ( )93البقرة )في قوله تعالى ﴿قُلْ ب ْئَسَما َيأُْمُرُكْم ب ه  إ يَماُنُكْم إ ن ُكنُتْم مُّ
 " بئس ما"أصلها 

﴾ ( ل َئلَّ )• ُسل  ٌة َبْعَد الرُّ ألن "أصلها ( 165النساء )في قوله تعالى ﴿ل َئلَّ َيُكوَن ل لنَّاس  َعَلى ّللاه  ُحجَّ
 "ال

 :نحو. رسمت كلمتان منفصلتان يوقف على أي منهما حسب االضطرارإذا 
ا)• ا ( َوإ ن مَّ َينَّكَ في قوله تعالى ﴿َوإ ن مَّ ُدُهْم﴾  ُنر  ي َنع   (40الرعد )َبْعَض الَّذ 

ا) -• ن مَّ ا َرَزْقَناُكم﴾ ( م  ن مَّ  (10المنافقون )في قوله تعالى ﴿َوأَنف قُوا م 

يٌن﴾ ( أَن الَّ ) -• ْسك  َها اْلَيْوَم َعَلْيُكم مِّ  (24القلم )في قوله تعالى ﴿أَن الَّ َيْدُخَلنَّ

 (أن لو( )في ما( )وحيث ما( )أم من( )أن لم: )ومثلها•
 



 

 

أة وقف على الجزء األخير منها دون إذا   وذلك في األول رسمت كلمة مجزه
   : تعالىالموضع الوحيد في القرآن في قوله 

يَن﴾ ﴿  (130الصافات )َسَلٌم َعَلى إ لْ َياس 

 ( إ لْ )على فل يجوز الوقف  

ينَ )يجب الوقف على بل   (إ لْ َياس 

 



 
 (أيّه)على الوقف 

  

 :بتسكين الهاء من غير ألف في ثلثة مواضع( أَيُّهَ )يوقف على  

ُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحوَن﴾ ﴿  -• َه اْلُمْؤم  يعاً أَيُّ  (  31النور )َوُتوُبوا إ َلى ّللاَّ  َجم 

َنا َلُمْهَتُدوَن﴾ ﴿ -• نَدَك إ نَّ َد ع  َك ب َما َعه  اح ُر اْدُع َلَنا َربَّ َه السَّ الزخرف )َوَقالُوا َيا أَيُّ
49  ) 

•- ﴿ ﴾ َقَلن  َه الثَّ   ( 31الرحمن )َسَنْفُرُغ َلُكْم أَيُّ

 :وما عدا هذه المواضع فيوقف عليها باأللف، نحو

َها اْلَكاف ُروَن﴾ ﴿ -•  (1الكافرون )قُلْ َيا أَيُّ

َك َكْدحاً َفُمَلق يه ﴾ ﴿ -• ٌح إ َلى َربِّ َك َكاد  َها اْْل نَساُن إ نَّ    (6االنشقاق )َيا أَيُّ

 

 



 
 على الالم المنفصلة عن االسم المجرورالوقف 

 
 

 يمكن الوقف على اللم إذا انفصلت عن االسم المجرور في 

 :األربعة التاليةالمواضع 

يثاً َهـُؤالء اْلَقْوم  الَ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َفَمال   ﴿•  (  78النساء )﴾  َحد 

يَرًة َواَل َكب يَرًة إ الَّ َوَيقُولُوَن  ﴿• ُر َصغ  َتاب  اَل ُيَغاد        ﴾ أَْحَصاَهاَيا َوْيَلَتَنا َمال  َهَذا اْلك 
 (49الكهف )

ي ف ي َوَقالُوا  ﴿• َعاَم َوَيْمش  ُسول  َيأُْكلُ الطَّ  (  7الفرقان )﴾  اأْلَْسَواق  َمال  َهَذا الرَّ

يَن َكَفُروا ق َبَلَك َفَمال   ﴿• ينَ الَّذ  ع   (  36المعارج )﴾  ُمْهط 

 


