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جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق بهما  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنشر حبوث الدِّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، المملكة العربية السعودية 
برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774x :ردمد

سعر المجلة: )20( عشرون رياًل سعودًيا أو ما يعادله

جميع المراسالت تكون باسم رئيس تحرير المجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،
حي الروابي- المدينة المنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،

  المملكة العربية السعودية.
هاتف المجلَّة: 00966148493009  تحويلة: 115

جوال المجلَّة وواتسآب: 535522130 966+
@wahyain-mejellah :تويرت

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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مؤّسسة وقفيَّة تقوم على خدمة القرآن الكريم والّسنة النبوّية المطّهرة، وبيان هدايتِهما، وتحقيق 
غاياتِهما، وتفعيل مقاصِدهما.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مشروع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة المنّورة لتنمية المجتمع تحت 
اسم: »مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير المركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيين«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساهتما محليًا وعالميًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف المجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدهما وغاياهتما وبيان هدايتهما.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الّشريفة، وبياُن حقوقِهما.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعالى وسنّة نبّيه H، وتفنيُد الشبهات عنهما.

صة يف الّدراسات القرآنّية والحديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية المتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبما.



5

نة النبويَّة وما يتعّلق هبما ورقيًا  راسات القرآنيَّة والسُّ مجّلة دورّية علمّية محّكمة، ُتعنى بنشر بحوث الدِّ
وإلكرتونيًا، ألساتذة الجامعات، وأهل االختصاص، والباحثين المهتمين بعلوم الَوْحَيْيِن.

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِن الشريفين وتعظيمهما.

النبويَّة وما  نة  القرآنيَّة والسُّ راسات  الدِّ ة واألصيلة ونشرها يف مجاالت  الجادَّ العلميَّة  البحوث  تحكيم 
يتعّلق هبما.

 

نة النبويَّة وما يتعّلق هبما. راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصّصة يف الدِّ

نة النبويَّة وما يتعّلق هبما. راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجالت العلميَّة يف مجاالت الدِّ

3- شحُذ ِهمم الباحثين للكتابة، وتلبية احتياجاهتم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة يف البحوث العلميَّة.

نة النبويَّة وما يتعّلق هبما. راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد لمشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلميَّة الجادَّ
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نة النبويَّة وما يتعلق هبما؛ ما يأيت: راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل المجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

م البحوث من محكمَين  - على األقل - يكون قرارهما ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهما  3- ُتحكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. ُيحّكم البحث من محكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النشر.

6- إذا تم تحكيم البحث وَقبوله للنشر ال يحق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إلى أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنشرت أم لم تنشر.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة لها بقيمة البحث.

وعشر  بحثه،  فيه  المنشور  المجلَّة  عدد  من  الكرتونية  ونسخة  ورقّيتين  بنسختين  الباحث  د  ُيزوَّ  -10
مستالّت خاّصة ببحثه. 

11- المواد المنشورة يف المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )pdf( بأّن بحثه لم ُيسَبق نشره، أو مقدمًا للنشر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستالً من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. وُيرسل على بريد المجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل  13- ُيقدِّ
.)word( على بريد المجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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نة النبويَّة وما يتعلَّق هبما. راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف تخصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غيره عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة المنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث المنهج العلمي يف توثيق المعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )15( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

رورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
الة )المفتاحية( على موضوع البحث، وال يتجاوز  ومشكلة البحث، وأهم نتائجه، والكلمات الدَّ

عددها: )4( كلمات.

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

  مقاس خط متن البحث:  )16( غير ُمْسَوّد.

  مقاس خط العناوين الرئيسة: )20( ُمْسَوّدًا. 

  مقاس خط العناوين الفرعّية: )18( ُمْسَوّدًا. 
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، وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين؛ هكذا:    مقاس خط الحواشي الُسفلّية: )12( غير ُمسَودِّ
)1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقّلة.

للنّشر  النبويَّة  المدينة  مصحف  بربنامج  مزّهرين؛  قوسين  بين  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
ًا، وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم: )14( هكذا:   الحاسوبي، بمقاس خط: )16(  ُمْسَودَّ

]سورة البقرة: 30[.

  تكتب األحاديث النبويَّة واآلثار بين قوسين؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه 
َدة. وُمَسوَّ

  التوثيقات يف حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب، اسم المؤلف أو اسم الشهرة، 
والمراجع،  المصادر  قائمة  يف  كاملة  التوثيقات  وتكون  والصفحة(،  الجزء  ويوضع  ًا،  مسَودَّ
دار  الرياض:  مثال:  النشر  دار  إن وجد،  المحقق  اسم  المؤلف،  اسم  الكتاب مسودا،  )اسم 

َدة. السالم، ط4، 1425هـ- 2005م(. ومرتبة ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب؛ ُمَسوَّ

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وقائمة المراجع وغيرها.

م الباحث نسختين من بحثه:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

- ونسخة أخرى مصورة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة اإللكرتوين.  
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»بحث افتتاح العدد«

 

»بحث افتتاح العدد«

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن 
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

dr.hekmat@hotmail.com
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  موضوع البحث: 

علم الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم.

  هدف البحث: 

1- التقعيد لعلم الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم.

2- معرفة منهاج النبي H يف تدبره للقرآن الكريم. 

  مشكلة البحث: 

كيف تتعرف على الوقوف النبوية يف القرآن الكريم؟

  نتائج البحث: 

1- وضع أساس التنظير لعلم الوقف واالبتداء. 

.H 2- معرفة جملة من الوقوف النبوية التي ثبتت عن النبي

ل إلى القول الفيصل يف االختالف  2- تفتح الدراسة آفاقًا للمفسرين يف معرفة انتهاء المعنى والتوصُّ
ل عليهم القراءة بتجديد  دين إذ ُيسهِّ اء والمجوِّ يف عود الضمائر، ونوع الواو، وهذا أيضا ينفع القرَّ

فرص الوقوف يف غير رؤوس اآلي.

الة )املفتاحية(:   الكلمات الدَّ
استنباط، الوقف واالبتداء، القرآن الكريم، األحاديث النبوية.
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F

فائقة يف مؤلفاهتم ويف  العلماء عناية  اعتنى هبا  التي  المهمة  العلوم  الوقف واالبتداء من  إن علم 
الوقف  »معرفة  الزركشي:   قال  الثالثمائة)1(،  على  المؤلفات  فاقت  وقد  وتطبيقيًا،  نظريًا  تجويدهم 
واالبتداء: وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويرتتب على ذلك فوائد كثيرة، وقد جاء عن ابن عمر 

  :L أهنم كانوا يعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن. وروي عن ابن عباس L 
ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ      ژ ]سورة النساء: 83[، قال: فانقطع الكالم، واستأنس 
له ابن النحاس بقوله H للخطيب: »بئس الخطيب أنت«، حين قال: ومن يطع اهلل ورسوله 
فقد رشد، ومن يعصهما ووقف)2(. قال: فقد كان ينبغي أن يصل كالمه فيقول: ومن يعصهما فقد غوى، 

  .)3( » أو يقف على ورسوله فقد رشد، فإذا كان مثل هذا مكروهًا يف الخطب ففي كالم اهلل أشدُّ

وقال األشموين: »معناه الكف عن الفعل والقول، واصطالحًا: قطع الصوت آخر الكلمة زمناً ما، 
أو هو قطع الكلمة عما بعدها، والوقف والقطع والسكت بمعنى« )4(. 

اء وأرباب اإلعراب وكتَّاب المصاحف لضبط عالمات  وهذا العلم المبارك يفيد المفسرين والقرَّ
وواو  العطف  واو  بين  ق  يفرِّ وأن  المعنى،  ذات  الجملة  هناية  لمعرفة  ة  ماسَّ بحاجة  فالمفسر  الوقوف، 
االستئناف، وكذلك القارئ بحاجة لمعرفة مواطن الوقف التام حتى يتقن ذلك ويجدد الفرص ألخذ 
النَفس ليتمكن من القراءة تحقيقًا، وهكذا تتجلى أهمية التأصيل لهذا العلم الجليل الذي سطع نوره 

مبكرًا عند تالوة النبي H القرآن الكريم . 

 H ولقد بزغ نور هذا العلم من خالل تالوة القرآن الكريم على لسان النبي الحكيم محمد
منذ أن نزل قوله تعالى:ژ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ ]سورة العلق: 1-5[، وكان يقرأ ذلك على الصحابة M؛ ليسمعوه ثم 

.M يكتبوه، وهكذا كلما نزلت اآليات فإنه يتلو ذلك على مسامع أصحابه

)1(  ينظر: بيبلوغرافيا الوقف واالبتداء، ضمن موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن . 
)2(  صحيح مسلم، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصالة والجمعة، رقم: )48(.

)3(  الربهان، )342/1(. 
)4(  منار الهدى،  )ص8(.
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للقراءات  والضبط  اإلتقان  من  لمزيد   )1(  O جربيل  على  سنويًا  القرآن  يعرض  وكان 
الصحابة   مسامع  على  ذلك  يتلو  كان  والضبط  اإلتقان  هذا  وبعد  والمنسوخ،  الناسخ  وبيان  واألحكام 
M السيما يف صالة الفرض الجهرية التي بلغت قرابة ألوف الركعات الجهرية التي كان يقرأ هبا السور 

الطوال والمفصل، وال شك أن هذا العدد الكبير وغيره من الصلوات التي يجهر هبا النبي H يف 
صالة الجمعة والعيدين والكسوف تستغرق القراءات العشر المتواترة وغيرها مما نسخ ومما لم يبلغ درجة 
التواتر، كما يوضح مواطن الوقف ومواطن االستئناف، فقد وردت عدة أحاديث شريفة وضحت لنا منهجه 

يف الوقف واالبتداء لكثير من الجمل والمقاطع واآليات القرآنية، ومن هذه األحاديث العظيمة ما يلي: 

عن أبي طلحة قال: قرأ رجل عند عمر، فغيَّر عليه، فقال: قرأُت على رسول اهلل H فلم 
، قال: فاجتمعا عند النبي H قال: فقرأ الرجل على النبي H فقال له: »قد  يغيِّر عليَّ
أحسنت« قال: فكأن عمر وجد من ذلك، فقال النبي H: »يا عمر، إن القرآن كله صواب مالم 

يجعل عذابا مغفرة أو مغفرة عذابًا«)2(.

قال السندي يف شرح المسند قوله:  »مالم يجعل عذابا مغفرة« بأن يقول بعد ژٱ    ٻ ٻژ 
ژٺ ٺ ٺژ أو بالعكس)3(.

»اقرأه على سبعة أحرف كلها كاف  I بلفظ:  وأخرجه اإلمام أحمد من حديث أبي بكرة 
شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة وآية رحمة بآية عذاب«)4(.

قال السندي: »ما لم تختم، أي: البد من مراعاة المناسبة بين رؤوس اآلي ومضامينها، مع جواز 
ختمها بأسماء اهلل تعالى على وجه ال يخل بالمناسبة« )5(. 

وأخرجه النحاس من حديث أبي هريرة  I بلفظ: »إن هذا القرآن ُأنزل على سبعة أحرف 
اقرؤوا وال حرج، ولكن ال تختموا ذكر رحمة بعذاب، وال تختموا ذكر عذاب برحمة« )6(.

)1(  ينظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جربيل يعرض القرآن على النبي H. حديث رقم:) 4997(.
)2(  المسند، )285/26( )ح16366( حّسنه شعيب األرناؤوط.

)3(  المسند، ) 287/26( ح )16367( طبعة الرتكي.
)4(  المسند) 147/34( )ح20514( قال محققوه: صحيح لغيره. وحّسنه الحافظ ابن كثير )22/1( طبعه األثري وصححه.

)5(  المصدر السابق، راجع شرح مشكل اآلثار )108/8(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة)342/2(
)6(  السنن الصغرى للبيهقي، باب ما جاء يف قوله: )أنزل القرآن( )325/1(.
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ثم قال النحاس: »هذا تعليم التمام من رسول اهلل H بأنه ينبغي أن يقطع على اآلية التي 
فيها ذكر الجنة والثواب، ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر النار والعقاب، نحو: ژ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭژ ]سورة الشورى آية 8[، ال ينبغي أن يقول ژ ڭژ؛ ألنه منقطع مما قبله منصوب بإضمار 

فعل، أي: ويعذب الظالمين، أو وأوعد الظالمين« )1(. 

جربيل  عن   H اهلل  رسول  من  التمام  تعليم  »فهذا  الداين:  عمرو  أبو  الحافظ  قال 
O إذ ظاهره دل على أنه ينبغي أن ُيقطع على اآلية التي فيها ذكر النار والعقاب، وُتفصل مما 
بعدها إن كان بعدها  إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذلك يلزم أن ُيقطع على اآلية التي فيها ذكر الجنة 

 والثواب، وُتفصل مما بعدها أيضًا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب، وذلك نحو قوله D: ژ ڻ  
ھ   ھ   ژ  بقوله:  ذلك  يوصل  أن  يجوز  وال  الوقف،  هنا  ہژ  ہ   ہ    ۀۀ   ڻ  
ھ  ھ  ژ ويقطع على ذلك وتختم به اآلية. ومثله:  ژ ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ هنا الوقف، 

وال يجوز أن يوصل بقوله: ژ ڭژ ويقطع على ذلك« )2(...

وهذا هو منهج اإلمام نافع بن أبي نعيم القارئ يف كتابه: »وقف التمام«، وقد أفاد منه النحاس )3(. 
وذكر ابن الجزري: أن مذهب نافع يف الوقف بحسب المعنى )4(. 

ر النَّحاس والداين بأنه ينبغي أن يقطع على اآلية التي فيها ذكر الجنة والثواب ويفصل مما  وكما قرَّ
 I فقد أخرج اإلمام مسلم من حديث حذيفة ،H بعدها، وهذا قد صح من فعل النبي
كان النبي H إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ، وكان إذا مر بآية 

فيها تنزيه سبح)5(. 

  وهذا الحديث يستنبط منه أن النبي H يقف عند مقطع اآلية ثم يدعو اهلل تعالى فعند 
ذكر الجنة يسأل اهلل الجنة، ومن أدعيته يف سؤاله الجنة: ثبت عنه أنه كان يدعو بقوله: »اللهم إين أسألك 
الفردوس األعلى«، أو يقول:  »اللهم إين أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل«، وكذلك من 

)1(  القطع واالئتناف )ص89(.
)2(  المكتفى )ص131(. 

)3(  ينظر: القطع واالئتناف – المقدمة، )ص 75(.
)4(  النشر )238/1(.

)5(  صحيح مسلم، كتاب: صالة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل، رقم: )203(، ) 187/2( .
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أدعيته H يف التعوذ من النار قوله:  »اللهم إين أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل« )1(، كما صح عنه يف قراءته لقول اهلل تعالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ      ژ 
]سورة األنعام: 65[، كان يقول: »أعوذ بوجهك« ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  ]سورة األنعام: 65[، كان يقول: 

»أعوذ بوجهك« )2(، وهذا نص صريح على الوقف ثم الدعاء يف وسط اآلية  .

  ويستنبط أيضًا الفرتة الزمنية للوقف، وذلك من خالل الفرتة التي يستغرقها الدعاء وهو مقدار 
بضع ثوان .

وهذا االستنباط مؤيد من حديث أبي داود، فقد رواه بسند صحيح عن عوف بن مالك األشجعي 
قال: »قمت مع رسول اهلل H ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ال يمر بآية رحمة إال وقف فسأل، 

وال يمر بآية عذاب إال وقف فتعوذ« )3(. 

قرأ:  وإذا  »بلى«.  قال:  ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ  قرأ:  إذا  كان   I أبي هريرة  وعن 
ژڃ  ڃ  ڃ    ڃژ قال: »بلى« )4(.

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس L كان إذا قرأ: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ قال: 
»سبحان ربي األعلى« )5(.

ژڃ  ڃ   »بلى«، وإذا قرأ:  ژ قال:  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   المناوي: »قوله تعالى:ژ  قال 
أال  الخطاب  الجواب،  ومن حق  إلى  فيحتاج  السؤال  بمنزلة  »بلى«؛ ألنه قول  قال:  ڃ    ڃژ 
 يرتك المخاطب جوابه؛ فيكون السامع بمثابة الغافل، أو كمن ال يسمع إال دعاء ونداء من الناعق به، 
ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ، فهذه هبة سنية ومن ثم ندبوا لمن مرَّ بآية رحمة أن يسأل اهلل الرحمة، 

)1(  سنن ابن ماجه:)2/ 1264(، رقم:) 3846(، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه )327/2، (حديث رقم: )3102( .
)2(  صحيح البخاري: كتاب: التفسير، باب: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ      ژ، رقم: )4628 (. )56/6(

)3(  سنن أبي داود- كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود- باب وضع اليدين على الركبتين، وصححه األلباين صحيح سنن أبي داود 
)ح776(. 

)4(  أخرجه الرتمذي )282/5( باب ومن سورة التين، وأبو داود )331/1( باب مقدار الركوع والسجود. وصححه السيوطي ونقل 
تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي.  ينظر فيض القدير )156/5(، والمستدرك )395/3(، رقم:) 3882(.

)5(  سنن أبي داود- كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود- باب الدعاء يف الصالة،  وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود )ح786(.
ويف مسند أحمد )232/1(، وسنن البيهقي )310/2 (، باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح.
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وقال  منها،  يستعيذ  أن  النار  أو  فيها،  اهلل  إلى  يرغب  بأن  الجنة  بذكر  أو  النار،  من  يتعوذ  أن  عذاب  أو 
المناوي أيضًا: كان إذا قرأ ژ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ أي سورهتا قال: »سبحان ربي األعلى« لما سمعته 
فيما قبله، وأخذ من ذلك أن القارئ أو السامع كلما مر بآية تنزيه أن ينزه اهلل تعالى، أو تحميد أن يحمده، 
أو تكبير أن يكربه، وقس عليه، ومن ثم كان بعض السلف يتعلق قلبه بأول آية فيقف عندها فيشغله أولها 

عن ذكر ما بعدها« )1(.

الفرض  صالة  يف  يكون  هل   ،I حذيفة  بحديث  العمل  يف  العلماء  األئمة  اختلف  وقد 
والنافلة؟ أم يف النافلة فقط؟

فذهب النووي والعراقي إلى االستحباب عامة)2(، وهو مذهب اإلمام الشافعي.

وذهب الكاساين)3( إلى العمل به يف صالة النافلة فقط، وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة.

وقد ورد عن اإلمام أحمد الوجهان، كما نّص على ذلك ابن الجوزي)4(.

وقد رّجح ابن قدامة أّن ذلك يف النافلة فقط، وعلل بأنه لم ُينقل عن النبي H يف فريضة 
مع كثرة من وصف قراءته فيها )5(.

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين V يف فوائد حديث حذيفة I: »أنه ينبغي لإلنسان يف صالة 
الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل، مثل لو مر بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلها، 
اللهم إين أسألك الجنة، وإذا مر بوعيد يقف، يقول: أعوذ باهلل من ذلك، أعوذ باهلل من النار، وإذا مر بآية 
تسبيح، يعني تعظيم هلل E؛ يقف ويسبح اهلل ويعظمه؛ هذا يف صالة الليل، أما صالة الفريضة 
فال بأس أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه ال ينهى عنه، وإن تركه فإنه ال يؤمر به، بخالف 
صالة الليل، فإن األفضل أن يفعل ذلك، أي يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل، عند آية الرحمة، ويسبح عند 

آية التسبيح«)6(.

)1(  ينظر: فيض القدير )156/5(.
)2(  شرح صحيح مسلم )62/6(.  وطرح التثريب )112/3(.

)3(  بدائع الصنائع) 235/1(.
)4( كشف المشكل )395/1(.

)5(  المغني) 394/1(.
)6(   شرح رياض الصالحين) 4/2(.
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كما نص الشافعية، ومنهم النووي والعراقي أّن العمل هبذا يف الصالة وخارج الصالة، وبه قال 
اإلمام الشوكاين)1(.

وهذا األمر الذي ننشده لتحقيق التدبر عند تالوة القرآن الكريم يف خارج الصالة. 

  وقول المناوي: »وقْس عليه« أي: أنه على القارئ يف كل آية فيها تنزيه ينزه اهلل بالتسبيح، ويف كل 
آية فيها التحميد أن يحمده سبحانه، يف كل آية فيها التكبير أن يكربه سبحانه. 

وقد ذكر علماء الوقف واالبتداء بعض ضوابط الوقف يف علم الوقف واالبتداء ومن نافلة البحث 
ذكرها وهي كما يلي:

ال يوقف على المضاف دون المضاف إليه، وال على المنعوت دون نعته، وال على الشرط دون 
جوابه، سواء كان الجواب مقدمًا أو مؤخرًا، وال على الرفع دون رفعه، وال على الناصب دون منصوبه، 
وال على المؤكد دون توكيده، وال على المعطوف عليه دون المعطوف، وال على المبدل دون البدل، وال 
على )أن، أو كان، أو ظن(، أو أخواهتن دون اسمهن، وال على اسمهن دون خربهن، وال على المستثنى 
منه دون المستثنى؛ ولكن إن كان االستثناء منقطعًا فيه خالف: المنع مطلقًا الحتياجه إلى ما قبله لفظًا، 
والجواز مطلقاً؛ ألنه يف معنى مبتدأ حذف خربه للداللة على الموصول دون صلته، وال على الفعل دون 
مصدره، وال على حرف دون متعلقه، وال على صاحب الحال دون الحال، وال على المبتدأ دون خربه، 

وال على المميز دون مميزه، وال على القسم دون جوابه، وال على القول القول دون مقوله)2(.

)1(   نيل األوطار) 266/29(.
)2(   إيضاح الوقف واالبتداء )421/1(، ومنار الهدى )ص17(.
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التطبيقات املستنبطة من األحاديث الشريفة السابقة

ہ - 1 ہ  ۀ  ۀ  ژڻ  تعالى:    قوله  يف  النساء  سورة  من   )173( اآلية  يف 
ہہھھھژ وقف عند ثواب المؤمنين، ثم استئناف لعقاب الفاسقين. 
ژے ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ژ . 
2 ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ. وقف عند 	- تعالى:  المائدة يف قوله  اآلية )98( من سورة   يف 

العقاب، ثم استئناف عند المغفرة. ژ ژ ڑ ڑ کژ .  

يف اآلية )72( من سورة األعراف يف قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ژ   وقف عند - 3
الرحمة، ثم استئناف عند العذاب.  ژ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ   ڭ ژ .

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہژ. وقف - 4 ژ  يف اآلية )4( من سورة يونس يف قوله تعالى: 
عند جزاء المؤمنين، ثم استئناف عند جزاء الكافرين. ژ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ  ڭ ڭ ڭژ.

يف اآلية )110( من سورة يوسف يف قوله تعالى: ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ - 5
ۋ ۋ ۅۅۉ ۉ ژ       وقف عند نصر الرسل، ثم استئناف عند عقوبة المجرمين  ژ ې 

ې ې ې ى ىۉ ژ .
يف اآلية )6( من سورة الرعد يف قوله تعالى: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺٿژ.    وقف عند - 6

المغفرة للناس، ثم استئناف عند العقوبة. ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ .

يف اآلية )18( من سورة الرعد يف قوله تعالى:  ژ ی جئ حئ مئىئژ. وقف عند المستجيبين - 7
لرهبم، ثم استئناف عند عذاب الذين لم يستجيبوا لرهبم.  ژ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

خت  مت ىت يت جث مثىث يث حج مج جح مح جخحخ مخ جس ژ  .

يف اآلية )35( من سورة الرعد يف قوله تعالى: ژ ٺٿٿٿٿژ  وقف عند عاقبة المتقين، - 8
ثم استئناف عاقبة الكافرين. ژ ٹ ٹ ٹ ژ.                       
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يف اآلية )73( من سورة األحزاب يف قوله تعالى:  ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ - 9
المؤمنين. التوبة على  المنافقين والمشركين، ثم استئناف بذكر  وقف عند عذاب   ېئژ      

ژ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ژ .

يف اآلية )7( من سورة فاطر يف قوله تعالى:       ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ      ژ ڌ ڌ ڎ - 10
ڎ ڈ ڈ      ژ ژ ژ    وقف عند عذاب الكفار واستئناف بذكر المغفرة واألجر للمؤمنين.

يف اآلية )40( من سورة غافر يف قوله تعالى: ژې ې ى ى ائ ائ  ەئەئ ژ وقف عند - 11
ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ژ  الثواب.  ذكر  استئناف  ثم  العقاب،  ذكر 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی ژ.

يف اآلية )46( من سورة فصلت يف قوله تعالى: ژمت ىت يت جثژ  وقف عند ذكر الثواب، - 	1
ثم استئناف ذكر العقاب  ژ ىث يث حجژ.

يف اآلية )22( من سورة الشورى يف قوله تعالى: ژې ى ى ائ ائ ەئ - 13
ەئ وئوئ  ژ    وقف عند ذكر عقاب الظالمين، ثم استئناف ذكر ثواب المؤمنين. ژ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ .
عند - 14 تعالى: ژ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿژ  وقف  قوله  الفتح  يف  اآلية )16( من سورة  يف 

ژ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ  الكافرين.  استئناف عند ذكر عقاب  ثم  المطيعين،   ذكر أجر 
ڤ ڦژ .

ڌ - 15 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ژ  تعالى:  قوله  يف  الفتح  سورة  من   )17( اآلية  يف 
ڎڎ ژ وقف عند ذكر أجر المطيعين، ثم استئناف عند ذكر عقاب الكافرين. ژ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑژ .

يف اآلية )31( من سورة النجم  يف قوله تعالى: ژگ گ گ ڳ ڳژ وقف عند ذكر جزاء - 16
الفاسقين، ثم استئناف ذكر جزاء المؤمنين ژڳ ڳ ڱ ڱژ .

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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