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 السكت في قوله تعالى: {وقیل من راق}
 علوم القرآن

 
ومـاذا علـى مـن لـم �سـكت فـي هـذا  }وقیـل مـن راق{هـل �جـب السـكت عنـد قولـه تعـالى:  :السؤال

ومـا حكـم الوصـل إذا �ـان هـذا الوصـل �فسـد المعنـى أو  ؟هل �ـأثم بـذلك، الموضع ووصل القراءة
 یوهم معنى غیر مراد؟

 ،موجودة وعلیها عالمات في المصاحف -السكتات الخفیفة-مواضع السكت في القرآن  :الجواب
لكن ما ذ�روه من التعلیل على طلب هذا السكت قد ال یرقى إلى  ،وهي جاّدة معروفة عند القراء

 }نْ وقیل مَ {)، فتكون القراءة في هذه اآل�ة: ؟هل �جب السكت؛ ألّن السائل �قول: (مسألة الوجوب
 :قالوا ،]١٤المطففین: [ }ران{ سكتة خفیفة }كال بل{ ، ومثلها:]٢٧القیامة: [ }راق{ خفیفةسكتة 

أو �صنع  ،هو الذي یبیع المرق  :، قال في التفسیر)ّراقمَ (صار اللفظ  }من راق{ا إذا وصلنا إن
و�ال فاألصل أن الحكم التجو�دي هنا  ،فینبغي أن �فصل بین الكلمتین ،یوهم هذا المعنىف ،المرق 

 ون ساكنة جاءت �عدها الراء.ن ،اإلدغام
فهم منه أو إنه �شعر أو �ُ  :قالوا ،}ران{ :ثم �قال }بل{سكت �عد �ُ  {بل ران}كذلك قوله: 

وال �صل بها  }بل{ینبغي أن �قف على  :فقالوا )رّ بَ (فیظنها تثنیة  )بّران(سمع السامع هذا �َ 
فإن �ان المعنى �فسد  ،و�ین ما ال �فسد �ه ،وعلى �ل حال فرق بین ما �فسد �ه المعنى .}ران{

إن العزة هلل { سكتة خفیفة }وال �حزنك قولهم{ �ما في قوله تعالى: ن الفصل والوقوف�الوصل تعیّ 
 ، والهي قولهم }إن العزة هلل جمیعا{لو وصلنا لظن السامع أن جملة  ألننا؛ ]٦٥یونس: [ }جمیعا

 شك أنهم لم �قولوا بهذا.
إذا �ان ف ،�المناسبة علماء البالغة یوجبون الواو في المواضع التي توهم خالف المرادو 

 ؛الوقف هنا یوجبون  }فال �حزنك قولهم إن العزة هلل جمیعا{ :-جل وعال-في قوله علماء القرآن 
�ما عند العلماء في  )الزموقف ( :عندهم شيء �قال له لیسعلماء البالغة فال ینقلب المعنى لئ

انقلب  )ال أصلحك هللا( :لكن لو قال )ال وأصلحك هللا( :مثلفي فهم یوجبون ذ�ر الواو  ،القرآن
في شيء من النصوص ال من نصوص  -العيعلى حد اطّ -لكن لم أر هذه الواو  ،المعنى
وفي  ،واو ال یوجدفمثًال في الوقف الالزم في المصحف  ،السنة من نصوص وال ،الكتاب

فإذا ُسلِّط هذا النفي على اإلثبات  ،ثم �عده إثبات بدون واو )البـ(نفي  یوجدالنصوص من السنة 
طلى �ه فإنه تُ  :عن شحم المیتة -علیه الصالة والسالم-ئل النبي لما سُ مثاله أنه  ،انقلب المعنى

هو  -سكتة خفیفة– ،ال« :قال، و�دهنون �ه الجلود وما أشبه ذلك ،و�ستصبح �ه الناس ،السفن
 فالنبي ،لیس �حرام صار المعنى (بدون سكت)، ال هو حرام :لو قلنا، ]٢٢٣٦: البخاري [ »حرام
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-ر على خالٍف بین أهل العلم في المنفي هل هو البیع كِ ینفي ما ذُ  -علیه الصالة والسالم-
ال وهو ( :لم �قلالمقصود أّنه ف ،االنتفاع هو أو ،وعلى هذا األكثر -والمثبت �أنه هو الحرام

 و�ذلك إذا قیل عند حكا�ة قصة شارب الخمر. وحینئٍذ �جب الوقف، »هو حرام« :إنما قال )حرام
أخزاه  :-سكتة خفیفة– شارب الخمر أكثر من مرة قال عمرولما جيء �: (]٦٧٨١: البخاري [

 .المعنى�هذا ینقلب و  ،على عمر ظن دعاءً صلت فإنه �ُ ولو وُ یدعو على هذا الشارب،  )،هللا
وعلى �ل حال إذا �انت هذه الواو التي �ستحسنها العلماء ترفع هذا اإلشكال فال إشكال في 

فإنه �كفي وال �حتاج أن �أتي بهذه  ،ثم أثبت ،و�ال فاألصل أنه إذا وقف موقًفا مناسًبا ،وجودها
 �هللا أعلم. ،الواو
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