
 

"را قدس امن" الوقف الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن على املصحف   

  

 (S-I)مقدم لتكميل أحد الشروط للحصول على درجة سرجانا 

  ىف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة ىف شعبة اللغة العربية وأداا

 
  إعداد

  حبيب هداية
٠٥٣١٠٠٤٩  

  

  
 

  شعبة اللغة العربية وأدا

  لية العلوم اإلنسانية والثقافةك

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

٢٠٠٩  



  وزارة الشؤون الدينية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  

  موافقة املشرف

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا وبعد،

   : البحث اجلامعي الذي كتبه الباحثذا إن ه
  حبيب هداية:   االسم

  ٠٥٣١٠٠٤٩:   رقم القيد
  "منرا قدس " الوقف الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن على املصحف :   املوضوع 

كون على الشكل املطلوب واإلصالحات الالزمة ليقد نظرنا وأدخلنا بعض النقديات 

م الدراسة واحلصول على درجة سرجانا يف كلية العلوم متاإلحد شروط املناقشة الستيفاء أ

اإلنسانية والثقافة يف شعبة اللغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام 

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   ٢٠٠٩ إبريل ٤تقريرا مباالنج،
  املشرف

  

   املاجستريحممد عون احلكيم
  ١٥٠٣٠٠١٢٧: رقم التوظيف 



  وزارة الشؤون الدينية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  موافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  

االنج سلّمت كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مبت

   :الباحثه ذى كتبالبحث اجلامعي ال

  حبيب هداية:   سماال

  ٠٥٣١٠٠٤٩:  رقم القيد

  اللّغة العربية وأدا:   الشعبة

  "مناراقدس "  الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن على املصحف  الوقف:  املوضوع 

متام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة يف إل

- ٢٠٠٨ربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراسي شعبة اللّغة الع

  .م٢٠٠٩

  ٢٠٠٩ إبريل ٤تقريرا مباالنج، 
  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  

  طى أمحدين املاجسترياالدكتور احلاج دمي

  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف 



  وزارة الشؤون الدينية

 مباالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية 

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  موافقة رئيس شعبة اللغة العربية وأدا

  

مباالنج سلّمت كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ت

  :ه الباحثة البحث اجلامعي الذى كتب

  حبيب هداية:   اإلسم

  ٠٥٣١٠٠٤٩: رقم القيد 

  االلغة العربية وأد:   الشعبة

  "منارا قدس "  الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن على املصحف الوقف:   املوضوع 

يف كلية العلوم اإلنسانية (S-I) متام دراسته وللحصول على درجة سرجانا إل

والثقافة يف شعبة اللّغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراسي 

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧

  ٢٠٠٩ إبريل ٤يرا مباالنج، تقر
  رئيس سعبة اللغة العربية وأداا

  

  احلاج ولدانا ورجاديناتا املاجستري
  ١٥٠٢٨٣٩٩٠: رقم التوظيف 




	دة ا���ار�  

  أنا املوقع أدناه،

  حبيب هداية:   اإلسم

  ٠٥٣١٠٠٤٩:   رقم القيد

  ، جاوى الشرقيةكديري، كالمفيسان كندعان:   العنوان

اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح للحصول على أقر بأن هذا البحث   

يف شعبة اللّغة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة ) S-I(درجة سرجانا 

  :اإلسالمية احلكومية مباالنج،حتت املوضوع 

  " قدس  راامن" الوقف الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن على املصحف 

  .كتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي وتأليف اآلخرحضرته و

وإذا ادعى أحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أا فعال حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

ذلك ولن تكون املسؤولية عليه من جلنة املناقسة ومن شعبة اللّغة العربية وأدا بكلية العلوم 

  .سالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية والثقافة باجلامعة اإل

  ٢٠٠٩ مارس ٤حتريرا مباالنج، 

  الباحث

  

 حبيب هداية



 ا��	ر
 

�	� ����	 ����	 ����� �����ن ��  )٢: يوسف ( إ�	 أ�

" Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya " 

 

  ���ّ ،أ*ّ(�ا ا���ب �'&ث، #ّ�ـ 

 ّ��� +�  وا����ن ���ّ ، وآ&م أه- ا�,

" Cintailah bahasa Arab karena tiga hal, yaitu bahwa saya 

adalah orang Arab, bahwa Al Qur'an adalah berbahasa Arab, 

dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab " 
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��  )عمر بن خطّب( � >;�: 9�ء 67 د5

" Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, karena 

sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagian dari agamamu " 
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  :إىل من شجعين لكتابة هذا البحث البسيط عنهم 

، جزامها اهللا أحسـن اجلـزاء يف الـدنيا          نيوبأبـي وأمـي احملب   ♦

 واآلخرة 

  أساتيذي الكرماء مجيع ♦

  مجيع إخوانـي وأخواتـي ♦

  و مجيع أصدقائـي يف هذه اجلامعة ♦

 

 

 

 

 

 



 كلمة الشكر

  

بسم اهللا الرمحن الرجيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله 

  :أما بعد. الكرمي سيدنا ومولنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

  الوقف الالزم وأثره يف املعىن يف"ذا البحث اجلامعي باملوضوع قد متت كتابة ه  

وعرف الباحث أنه كثري من النقصان واألخطاء مع . "منرا قدس " القرآن على املصحف 

وفهم الباحث أن هذه الكتابة مل  أنه قد اجتهد الباحث لكماله وصوابه بقلة معرفته

لذالك قدم الباحث . ء األحباء وغريهاتنـتهي بدون مساعدة األساتيذ الكرماء واألصدقا

  :دقيق الشكر هلم الذي ساعدوه حىت اية هذا البحث اجلامعي، خصوصا إىل 

  فضيلة األستاذ فروفسور الدكتور احلاج إمام سفرايوغو  .١

 الدكتور أندوس دمياطي أمحدين املاجستريفضيلة األستاذ  .٢

 عبة اللغة العربية وأداشاملاجستري كرئيس فضيلة األستاذ ولدان وارغا ديناتا  .٣

الذي يشرف الباحث على كتابة هذا البحث   عون احلكيم املاجستريفضيلة األستاذ .٤

 اجلامعي كتابة جيدة

ولذالك أرجو اهللا أن جيزيهم جزاء عظيما، وغفر اهللا كل منا يف صناعة هذا 

. يهوأرجو منكم أيها القارئون أن تقدموا اإلصالحات إذا وجدمت األخطاء ف. البحث



وأخريا عسى ربنا أن جيعل كل هذه عبادة و تكون هذه الكتابة نافعة يف الدين والدنيا 

  .واآلخرة، آمــني يا رب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الباحث

 

 حبيب هداية  

                          

  



ص البحثملخ  

على الوقف الالزم وأثره يف املعىن يف القرآن . ٢٠٠٩ – ٠٥٣١٠٠٤٩حبيب هداية ،

 "منرا قدس " املصحف 

  . املاجستريعون احلكيم الكلية اإلنسانية والثقافة يف القسم العربية، املشرف، 

     

والوقف هو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية 

استئناف القراءة البنية اإلعراض عنها، ويأيت يف رؤوس اآليات وأوساطها، والبد معه من 

فحكم الوقف جواز إذا كان . التنفس، وال يأيت يف وسط الكلمة وال فيما اتصل رمساً

. القارئ بنية استئناف القراءة ووفق القارئ يف الكلمات معينا اليت ال يفسد املعىن والداللة

معرفة الوقف أمهية كبرية يف كيفية أداء القرآن وحفظ على سالمة معاين اآليات وبعد عن 

يف اخلطاء، وهذا حيتاج إىل دراية علوم العربية، وعلم القراءات وتفسري اللبس ووقوع 

 يف هذا البحث األسئلة  التالية سيخدم الباحث هذا البحث و.القرآن، حىت ال يفسد املعىن

ثانيا ، ما أثر من .اآلية يف سورة البقرة والنازعات اليت فيها الوقف الالزم اوال ،ما : وهي 

  . املعىن على الالزم يف سورة البقرة والنازعات عالمات الوقفتوقيف 

 )Kualitative methode(ستخدم املنهج الكيفيت كانت الباحث يف هذا البحث ي  

 قة مجع البيانات أم املنهج الذى يستخدم ا الباحثفلذلك طري .باستعمال منهج الوصفى

وهي طريقة علمية  ،) Documenter Metode( ىف عملية مجع البيانات هي طريقة الوثائقية 



الكتب جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة نظر الوثائق املوجودة ىف مكان معني من 

  .علوم القرآن واملقاالت واألنتارنيات والتفاسري والكتب األخرى الىت تتعلق ذا البحث

 بتخطيط اخلطوات للحصول على النتائج املرجوة ومن مجع البيانات يقوم الباحث  

على  يف القرآن الكرمي البقرة والنازعاتقراءة ومطالعة اآليات سورة أوال، :  يلي وهي ما

الوقف الالزم ىف القرآن الكرمي تعلقة باستخراج املادة امل ثانيا،". منرا قدس " املصحف 

  .االستنتاج ثالثا،. "منارا قدس"على املصحف 

إذا  بقرة والنازعاتمن توقيف عالمة الوقف الالزم يف سورة النتائج هذا البحث 

يوهم على  يوهم على املعىن واملراد وإما  إما يوهم على املراد وإماقرئت بالوصل آربعة،

 من وإما الكايف الوقف من إما الالزم الوقف .اليوهم املعىن واملراد املراد ليس املعىن وإما

  .التام الوقف من وإما احلسن الوقف
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  باب األولال

 مقدمة

  خلفية البحث.أ

 -ني بواسطة األمني خامت األنبياء واملرسلعلى املرتل القرآن الكرمي هو كالم اللّه

 بتالوته املبدوء بسورة املتعبد  املنقول إلينا بالتواتر املكتوب يف املصاحف-عليه السالم

 .١الفاحتة واملختوم بسورة الناس

القرآن هو الكتاب الكرمي الذى له رموز خاصة يف قراءة القرآن، وقراءة القرآن 

وصحيحا، وتالوته جيدا وأثرها ليس كقراءة الكتب األخرى، وأن يكون قراءته ترتيال 

والعلماء قدميا وحديثا . لدى القارىء واملستمع يف معاين القرآن وإدراك أسرار إعجازه

  .يعاونون بتالوة القرآن حىت يكون النطق صحيحا، ويسمى هذا عندهم بتجويد القرآن

 ترجع إىل  والتجويد وإن كان طبقت قواعده اليت تعتمد على كيفية قراءة القرآن

فال  كيفية الوقف واإلمالة واإلدغام وإحكام اهلمز والترقيق والتفخيم وخمارج احلروف

ال بد للقارىء أن يعرف من قواعد قراءة القرآن لكي حيفظ ف .يوهم على املعىن واملراد

  .على سالمة معاين القرآن

والوقف هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف 

لقراءة ال بنية اإلعراض عنها، ويأيت يف رؤوس اآليات وأوساطها، والبد معه من التنفس، ا

                                                 
٨ . ص١٩٨٥بريوت دار الكتب اإلسالمية . القرآنالتبيأن ىف علوم  . على الصابوىن ١  



 فحكمه جواز إذا كان القارئ بنية .٢ وسط الكلمة وال فيما اتصل رمساًوال يأيت يف

  . استئناف القراءة ووفق القارئ يف الكلمات معينا اليت ال يفسد املعىن والداللة

جويد لذا، ينبغي للقارئ أن يهتم ا ويعرفها، فقد ذكر والوقف من أهم أبواب الت

، "ورتل القرآن ترتيال: "عن قوله تعاىل  رضي اهللا عنه يف تفسريعلىابن اجلزري اثرا عن 

 أو ملا روى أمحد وأبو داود والترمذي عن .٣هو جتويد احلروف ومعرفة الوقوف: أنه قال

  :، يقولآية وآية كان إذا قرأ، قطع وسلم عليهلى اهللا أن النيب ص:  سلمة رضي اهللا عنها

، مث يقف، مث "احلمد اهللا رب العاملني: "، مث يقف، مث يقول" بسم اهللا الرمحن الرحيم "

 ومن هذا .٤، مث يقف"مالك يوم الدين" :، مث يقف، مث يقول"الرمحن الرحيم: "يقول

. المات الوقفاحلديث يبن عن جواز الوقف وجواز  العلماء  لإلجتهاد عن وضع ع

   :٥ قال الناظم هو اجلزرية.الوقف يسهل القارئ ليقراء القرآن وحيافظه ويتعلمه لغري العريب

  البدمن معرفة الوقوف#   وبعد جتويدك ااحروف   

لقد طبعت املصاحف على رسم عثماين مند اخلالفة العثمانية يف طبعات كثرية، 

واختلفت الطباعة بني العرب . سالمىوتقع هذه احلديثة يف العرب ومجيع البالد اإل

 وأهم  والوقف كثرية،.واألندونيسى يف استخدام قواعد الكتابة، وطريقة القراءة والوقف

                                                 
 ٦٨ :ص . ه١٤٢٨.  سودأن. السودأنية للكتبالدار .القرآنالربهأن يف جتويد .   ححمد الصادق قمحاوي ٢
 ٢٦٨ :ص. ه ١٤١٤رمة   مكة املك-جامعة ام القرئ . صفحات يف علوم القراءات.  ابن طاهر٣
  ٦٣٣ :ص . ه ١٤٢٨.  سورية– دمسق – دار الفكر .ية امليسرةالقرآناملوسوعة .  حممد عدنأن سامل٤

١٤٨ص . ١٤٢١ – آ�د�ي -�����. >@? ا�<�	ن.  
	��ح.  ٥  



  النه واجب للوقوف   يعين البد للقارئ  أن يوقف،الوقف الالزم الوقف من األوقاف

  .فإن مل يوقف أوهم املعىن

يقرؤن ,  خآصةالذين حيفظون القرآناإلندونسني عرفنا أن كثريا من املسلمني وقد 

وهذا احلال، قد .  وله قواعد الكتابة كما شرح،"منرا قدس"و يتعلمون باملصحف الطباع 

إذا كان مل يعرف جيدا .  خآصة عن الوقفيسبب اختالف القارئ يف القراءات القرآنية

  .٦ او املرادعىن امل أمهيته أوهمعن
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١٤٦( ÷ 

ولئن : " على ما تقول، فقال اهللا تعاىلآيةائتنا ب: نصارى قالوايعين اليهود وال: املراد

وما أنت " يعين الكعبة"ما تبعوا قبلتك"اى معجزة " آيةبكل " " أتيت الذين أوتوا الكتاب

ن اتبعت ولئ ".ألن اليهود تستقبل بيت املقدس"لتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض بتابع قب

من بعد ما "وسلم، واملراد به األمة، عليه مرادهم، اخلطاب اىل النيب صلى اهللا ": أهواءهم

كتاب الذين آتيناهم ال". " إنك إذاً ملن الظاملني"من احلق يف القبلة، " ك من العلمجاء

                                                 
 ١٨٧ : ، صالقران علوم يف مباحث القطان، خليل مناع .٦

 



عليه يعين مؤمنني أهل الكتاب يعرفون حممداً صلى اهللا " يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

  .م كما يعرفون أبناءهموسل

 هم الذين آتيناهم الكتاب أن الظاملني"  على عىن أوهم املوإذا قرئ بالوصول 

صفة " الذين"ار الكلمة ه وسلم كما يعرفون أبناءهم، صعلي صلى اهللا اويعرفون حممد

  ."للظاملني

لوقف  يريد الباحث أن  يبحث اال، الباحثالسابقة الىت قد شرحمن املظاهر 

 "منارا قدس " يف القرآن الكرمي للرسم العثماىن على املصحف وأثره على املعىن  الالزم

                                                                     . ذا التحليلليحفظ على سالمة معاين القرآن ويرجو الباحث

  أسئلة البحث. ب

 اليت فيها  "منارا قدس"ملصحف يف ا  يف سورة البقرة والنازعاتياتما اآل. ١

  ؟الوقف الالزم 

على املصحف  يف القرآن املعىن على الوقف الالزم توقيف عالمة ألثرمنما. ٢

  ؟ ) يف  الوقوف و يف الوصول " (منارا قدس"

  حتديد البحث. ج

يف سورة البقرة والنازعات ألن البقرة هي من  ياتآل اخيصص هذا البحث عن

 أكثر من سور املكي األخرى وكذلك النازعات، هي من قف الالزمالواملدين اليت فيها 

   . أكثر من سور املدين األخرىالوقف الالزماليت فيها  املدين



  هداف البحثأ. د

منرا  " يف القرآن الكرمي على مصحف اليت فيها وقف  الالزمة اآلياتملعرف .١

  ."قدس

 يف طبعة بقرة والنازعاتسورة ال يف الوقف الالزمملعرفة أثر توقيف عالمة  .٢

  ). يف  الوقوف و يف الوصول (على املعىن " را قدسمنا" املصحف

  فوائد البحث. ه

  : وأما فوائد البحث اليت يرجى حصوهلا تقسم إىل قسمني منها

 وأثرها  الوقف الالزملترقية معلومات ومعرفات الباحث خاصة عن قضية : للباحث

                                   ."منارا قدس"املعىن على املصحف  يف

الوقف   أن يكون هذا البحث زيادة خزائن العلوم واملعرفة عن قضية: للقارئ

  .الالزم

  منهج البحث. و

  للوصول على البحث العلمى املرجو سيخدم الباحث يف حبثه

  : كما يلى

  نوعية البحث. أ

    يستعمل املنهج الوصفى  اليت) Kualitatif ( البحث من نوعية دراسة كيفية إن هذا



) Metode Deskriptif  ( وهو أحد املناهج ىف البحث الذي يعتمد  عن أحوال طائفة

    .٧ الناس أواملوضوع اليت توجد ىف الواقع

  مصادر البيانات .ب

. إن مصادر البيانات تنقسم إىل قسمني، وهو البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية

والبيانات . املصادر اليت تعطى البيانات مباشرة إىل جمتمع البياناتفالبيانات الرئيسية هي 

 .٨اتالثانوية هي املصادر اليت تعطى البيانات غري مباشرة إىل جمتمع البيأن

ويف هذا البحث سيخدم الباحث عددا من مصادر البيانات الرئيسية والبيانات 

بحث مأخوذة من القرآن الكرمي ومنهما البيانات الرئيسية ىف هذا ال. الثأنوية ىف حبثه

وأما مصادر البيانات الثانوية مأخوذة من كتب . "منارا قدس " خصوصا على املصحف 

  .علوم القرآن واملقاالت والتفاسري والكتب األخرى الىت تتعلق ذا البحث

  طريقة مجع البيانات. ج

ي الدراسة  وه ) Library Research ( ةيكان هذا البحث نوع من الدراسة املكتب

 علوم  يفيقصدها مجع البيانات واالخبار مبساعدة املواد املوجودة ىف املكتبة  مثل الكتب

  فالطريقة اليت يستخدمه الباحث ىف عملية مجع البيانات هي طريقة وثائقية. القرآن

Dokumen ) (وهي احملاولة لتناول البيانات من مطالعة الكتب واملذكر احملوظة وغريها ،.  
                                                 

 مترجم من.  ٧

 Moleong، Lexy، “Metodologi Penelitian Kualitatif”  ، Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. ٢٠٠٥. Hal ٤ 

  منرجم من.  ٨ 
 Sugiyono، “Metode Penelitian Administrasi”،  Bandung: Alfabet. ٢٠٠٤.  hal:١٥٦  



إجراء مجعها ىف هذا البحث فتخطيط اخلطوات للحصول على النتائج، وهي أما 

  : كما يلي

  "منارا قدس"  قراءة ومطالعة اآليات ىف القرآن الكرمي على املصحف. ١

منارا " ىف القرآن الكرمي على املصحف الوقف الالزمتعلقة باستخراج املادة امل. ٢

  "قدس

 اإلستنتاج .٣

  ت طريقة  حتليل البيانا. ج

ن هذه الدراسة هي دراسة كيفية وصفية، فسيخدم الباحث بالطريقة الوثائقية إ

ه أن PJ Stone كما تعرف ) Content Analisis (وسيحلل الباحث عن حتليل مضمونه 

 الذي يهدف إىل احلصول على اإلستدالالت عن طريق التعرف ميسلوب البحث العلأ

  .٩ريقة موضوعية ومنهجيةعلى اخلصائص املميزة ألي نص من النصوص بط

  : بطريقةأما اجرائها هو

منارا " ىف القرآن الكرمي على املصحف الوقف الالزماآليات اليت فيها مجع . ١

  "قدس

 "منارا قدس" ىف القرآن الكرمي على املصحف لوقف الالزم اال تأثريالبحث عن. ٢

 يف سورة البقرة والنازعات

                                                 
، ٢٠٠٦بة اللغة العربية، سنة مية احلكومية ماألنج لشع، البحث العلمى للجامعة اإلسال الكرميالقرآنمعىن احلكمة ىف استوحيدة، .  ٩
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  اإلستنتاج . ٣

  هيكال البحث . ز

كون البحث مرتبا وسهال أمام القارئ، فسيخطط الباحث أبواب البحث لكي ي

  : إىل أربعة أبواب كما يلي

 املقدمة اليت تتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، حتديد:  الباب األول

  .البحث، فوائد البحث، منهج البحث، وهيكال البحث

ن على ثالثة ويتضم عن مفهوم القرآنالبحث النظري حيتوى :  الباب الثأين

 يف طور التحسني واملكي واملدين  ن والقرآكتابة القرآن إعادة يف السبب  وهيمباحث

ويتضمن على ثالثة مباحث وهي تعريف الوقف وأنواع الوقف  عن مفهوم وقفوحيتوى 

وعالمة الوقف وحيتوى عن مفهوم الداللة ويتضمن على ثالثة مباحث وهي تعريف الداللة 

  .لنظرية يف دراسة املعىنوأنواعها وأنواع ا

 موضع .عرض البيانات الذي يتكون من نتائج البحث وحتليلها: الباب الثالث

 سورة  يفالوقف الالزمأثر، و"منارا قدس" على املصحف  يف القرآن الكرملوقف الالزماال

  . املعىنالبقرة والنازعات على

 .اخلامتة اليت تتكون من اخلالصة واإلقتراحات: الباب الرابع

 

 

  



 الثاىن بابال

 النظرى البحث

  

 األوىل اآلراء يعطى مهم أمر وهذا النظرى، البحث إىل حيتاج اجلامعى البحث إن

  .لهاح وكيف باملشكالت يتعلق فيما الباحث يبحث كيف

 مفهوم القرآن  :منها ، على املعىنالوقف الالزم  اثرمفهوم على الباب هذا ويتضمن

مفهوم  املكي واملدين، القرآنالتحسني و طور يف القرآن  و القرآنةعريفاليت تتكون من م

 علم مفهوم، الوقف عالمات والوقف أنواعالوقف و تعريف   اليت تتكون منالوقف

  .املعىن دراسة النظرية وأنواع املعىن أنواعتعريف علم الداللة و  اليت تتكون منالداللة

  القرآن مفهوم. أ

   القرآنكتابة إعادة يف السبب. ١

 -  خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمنيعلى املرتل  هو كالم اللّهالقرآن الكرمي

 بتالوته املبدوء بسورة  املنقول إلينا بالتواتر املتعبد املكتوب يف املصاحف-ه السالمعلي

  .الفاحتة واملختوم بسورة الناس

 دين يف ونالداخل وكثر الفتوح، اتسعت عنه اهللا رضي عثمان عهد يفالقرآن  كان

 بقراءة قراءيت : يقول خروآ مسعود، ابن قراءة قراءيت يقول فهذا القراءات، وتعددت اهللا،



 اختالف كثر ملا : يقول اليت سعد بن مصعب آيةرو إليه أشارت كما حذيفة موىل سامل

  ١٠.حذيفة موىل سامل قراءة مسعود، ابن قراءة : قالو القرآن يف الناس

 وال بكر أيب جبانب انفا إليها أشرنا مصاحف وجود فاالختال هذا على ساعد قد

  .املسلمني بني الفنت و االضطراب إىل تؤدي االختالفات وكثرة القراءات، تعدد شك

 جيتذ حىت واحد مصحف على املسلمني لتوحيد حبركته عثمان قام األسباب هلذه

 من رم اببكت ومتاسكهم وقوم، هيبتهم للمسلمني تبقى وحىت ره،جذو من االخالف

  .خالف دون

 الذي اخلالف سبب لنا ليكشف "القرآن فضائل "كتاب يف البخاري ولنترك

 .قراءاته وتعدد الكرمي، القرآن مصاحف تعدد إزاء املسلمني بني بلبلة حيدث أن أوشك

 فتح يف الشام اهل يعازي وكان عثمان، على قدم اليمان بن حذيفة أن أنس عن :قال

 حذيفة فقال القراءة، يف اختالفهم حذيفة فأفزع العراق أهل ممع وأدربيجان أرمينية،

 اليهود اختالف الكتاب يف خيتلفوا أن قبل األمة هذا أدرك :املؤمنني ياأمري :لعثمان

 مث املصاحف، يف ننسخها بالصحف إلينا أرسلي أن :حفصة إىل عثمان  أرسل .والنصارى

 بن اهللا عبد األنصاري، ثابت بن زيد رفأم عثمان إىل حفصة ا فأرسلت إليك، نردها

 وقال املصاحف يف فنسخوها هشام بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص، بن وسعيد الزبري،

                                                 
  ٤٤ . :ص .القران علوم يف ممقدمتات.   ١٠



 كتبوهاف القرآن من شيئ يف ثابت بن زيد و أنتم كماختالف نإذ : " للقرشيني الثالثةعثمان

  ١١." بلسام نزل فإمنا قريش، بلسان

 أن غري بكر أيب امداد املصاحف يف عثمان ركةح أن يتضح النص هذا ضوء يف

 ومجع بكتابته، قام الذي املصحف هذا على املسلمني وحد أنه عثمان حركة يف اجلديد

 املصاحف هذه أن حني على الروية يف اختالف على حماها أو أحرقها و الصحابة مصاحف

  . مصونة بكر أيب عهد يف كانت

 ثابت بن زيذ اتبع وقد .عنه اهللا رضي نعثما يف القرآن مجع عن احلديث سبق 

 هذه العلماء ويسمي عثمان، هلم ارتضاها الكتابة يف خاصة طريقة معه القرشيون والثالثة

  ١٢.حكمه يف العلماء واختلف إليه، نسبة "للمصحف العثماين بالرسم" الطريقة

 يف به األخذ جيب توقيفي للقرآن ثماينعال الرسم هذا أن إىل بعضهم فذهب. أ

 وسلم،عليه  اهللا صلى النيب على فيه التوقيف ونسبوا تقديسه، يف وبالغوا القرآن، كتابة

 الياء، وانصب القلم، وحرف الدواة، ألق ": الوحي كتبة أحد : ملعاوية قال أنه فذكروا

 على قلمك وضع الرحيم، وجود الرمحن، ومد اهللا، وحسن امليم، والتعور السني، وفرق

  ".  لك أذكر فإنه اليسرى، أذنك

                                                 
 ١٦١ :ص  . القرآن فضائل كتاب :البخاري صحيح  ١١
 ١٨٧: ص  .القطان خليل مناع املرجع السابقة  ١٢



 اهللا صلى النيب عن توقيفيا ليس العثماين الرسم أن إىل العلماء من كثري وذهب .ب

 األخذبه، و التزامه فيجب بالقبول، األمة وتلقته عثمان، ارتضاه اصطالح ولكنه وسلم،

  .تهفخمال والجتوز

 إذا تهفخمال من مانع وال اصطالحي، العثماين الرسم أن إىل مجاعة وذهب .ج

  .بينهم شائعا صبحاو لإلمالء خاص رسم على الناس طلحاص

 و اإلشارات جمرى جتري ورسوم عالمات هي إمنا طوطاخل أن ذلك يف والسبب

 وتصويت صحته حتت قراءا لوجه مقيد الكلمة على دال رسم فكل .والرموز العقود

 صخمصو رسم على جيب أنه ادعى من فكل وباجلملة كانت صورة أي على به الكاتب

   . ذلك له وأىن دعواه، على احلجة يقيم أنعليه  وجب

 القرآن كتابة جيب وأنه الراجح، الرأي هو الثاين الرأي أن القطان خليل مناع وعند

 مند األمة توارثته الذي االصطالحي الرسم فهو .املصحف يف املشهور العثماين بالرسم

 والتبديل التغيري من القرآن نةلصيا قوي ضمانعليه  واحلفاظ عنه، اهللا رضي عثمان عهد

 خط تغيري إىل هذا ألدى عصر لكل اإلمالئي باالصطالح كتابته ابيحت ولو حروفه، يف

 الواحد، النظر وجهات فيها ختتلف نفسها اإلمالء قواعد إن بل آلخر، عصر من املصحف

  .آلخر بلد من الكلمات بعض يف وتتفاوت

 اهلجاء على حيافظ ان فينبغي مصحفا يكتب من" :اإلميان شعب يف البيهقي قال

 أكثرا كانو فإم شيئا، كتبوه مما يغري وال فيه، خيالفهم وال املصاحف، تلك به كتبوا الذي



 استدراكا بأنفسنا نظن أن ينبغي فال منا، أمانة وأعظم ولسانا، قلبا وأصدق علما

  . ١٣"معليه

  التحسني طور يف قرآنال  .٢

 ال اليت السليمة العربية السليقة على اعتمادا كل،والش النقط من املصاحف كانت

 الفساد العريب اللسان إىل تطرق فلما بالنقط، اإلعجام إىل وال باحلركات الشكل إىل حتتاج

 والنقط بالشكل املصحف كتابة حتسني بضرورة األمر ويلأل حسنفاأل االختالط بكثرة

 ذلك يفبذل  جهد أول يف لماءالع واختلف .الصحيحة القراءة على يساعد مما وغريمها

  .السبيل

 عند بأمر ذلك فعل من أول الدؤيل األسود أبا أن اإلتقان يف السيوطي ويذكر

 وأربعني بضعا عثمان مصحف يف يقرءون الناس ظل حيث زياد، البأمر مروان بن امللك

 الوالة ففكر العراق يف وانتشرت التصحيفات كثريت حني امللك عبد خالفة حىت .سنة

  ١٤.والتشكيل لنقطا

 بن وحيي البصري، احلسن :منهم ،آخرين إىل الفعل هذا تنسب أخر رواياتا وهناك

 كان ورمبا ذلك، عنه اشتهر الذي هو الدؤيل األسود وأبو الليي، عاصم بن ونصر يعمر،

  .وتيسريه الرسم حتسني يف بذلت أخرى جهود املذكورين لآلخرين

                                                 
 ١٦٧: ص .السيوطي املرجع السابقة،   ١٣

 ١٥١ :ص. نالقطا خليل مناع، املرجع السابقة  ١٤ 



 فالفتحة نقطا، األول الصدر يف لشكلا فكان املصحف، رسم حتسني تدرج وقد

  .أوله حتت والكسرة آخره، على والضمة احلرف، أول على نقطة

 اختيار يف الناس وتناغس وحتسن، املصحف رسم فجاد اهلجري القرن كان مث

 كالقوس، عالمة املشدد للحرف فجعلوا املميزة، العالمات وابتكار اجلميلة احلطوط

 أوكسرة فتحة من قبلها ما حسب على أووسطها تهاأوحت فوقها جوة الوصل وأللف

  .أوضمة

اليت تتكون من مئة وأربعة عشر، وقسم  السور أمساء ذلك بعد الناس تدرج مث

 الوقف وعالمات، اآلى رءوس إىل تشري اليت والرموز اآليات، وعدد السور باملكي واملدين

 مع واجلائز  (ج)  الطرفني مستوي جوازا واجلائز  (ال)  واملمنوع ( م)  الالزم           (

 وقف إذا حبيث وتعانق  (قلى)  أوىل الوقف كون مع واجلائز  (صلى )أوىل الوصل كون

 غري إىل والتخريب والتجزئة، (∴ ∴) اآلخر على الوقف يصح ال املضعني أحد على

  .التحسني وجوه من ذلك

 القرآن يف ةزياد وقوع من خوفا ذلك يكرهون األمر آيةبد يف العلماء وكان

 بني بعضهم ويفرق  "ءبشي ختلطوه وال القرآن جردوا" :مسعود ابن قول غلى مستندين

 األعشار كتابة تكره " : احلليمي قال .جتوز ال اليت والفواتح واألعشار .اجلائز النقط

 النقط وأما "القرآن جردوا" :مسعود ابن لقول ،" فيه اآليات وعدد السور أمساء واألمخاس



 هيئة على دالالت هي وإمنا قرنا بقرآن ليس ما ألجلها فيتوهم صورة له ليس ألنه فيجوز،

   .إليها حيتاج ملن إثباا يضر فال املقروء

 احلسن عن داود أيب ابن اخرج واالستحباب، اإلباحة إىل ذلك يف األمر انتهى مث

 أنه الرمحن بدع بن ربيعة عن وأخرج   "املصاحف بنقط سالبأ : " قاال أمنا سريين وابن

 له صيانة ألنه مستحب وشكله املصحف نقط : النووي وقال  "بشكله بأس ال"  : قال

 يف ذروا اليوم املصحف رسم بتحسني آيةالعن وصلت  وقد. ١٥التحريف و اللحن من

   .العربية اخلط

   املكي واملدين. ٣

 علىمنها بين ، كل رأي  ثالثة آراء اصطالحيةللعلماء يف الفرق بني الكي واملدين

  .١٦اعتباو خاص

، نزل قبل اهلجرة وإن كان بغري مكةما : فالكي  : اعتبار زمن الرتول: األو 

  .ما نزل بعد اهلجرة وإن كان بغري املدينة: واملدين 

ما : و املدين . ما نزل مبكة وما جاورها: ا ملكي ف: اعبار مكان الرتول : الثاين 

  .نزل باملدينة وما جاورها

ما كان : ، و املدين ما كان خطاب ألهل مكة:  فا ملكي ،بار املخاطباع: الثالث 

  .طاب ألهل املدينةخ

                                                 
 ١٧١ : ص . السيوطى  املرجع السابقة،   ١٥

 
 ٦١: ص .مناع خليل القطاناملرجع السابقة،   ١٦



طوا ضوابط قياسية لكل من ، واستنبماء السور املكية والسور املدنيةواستقرأ العل

وخرجوا من ذلك . ، تبني خصائص األسلوب واملوضوعات اليت يتناوهلا دينلااملكي و

  : كما يلي ط ومميزات املوضوعة املكي واملدينضواب و.بقواعد ومميزات

، و كل سورة )كال ( سجدة و كل سورة فيها لفظ لمكي كل سورة ل: املكي 

ء واألمم الغابرة، و كل سورة فيها و كل سورة فيها قصص األنبيا) يا أيها الناس ( فيها 

وحيد وعباد ا الدعوة إىل الت، و فيهقصة آدم وإبليس، و كل سورة تفتح حبروف التهجي

ذكر قصص األنبياء واألمم السابقة،  والفضائل، و، و وضع األسس العامة للتشريعاهللا

سامع، ويصعق ويشتد قرعة على امل،  العارةقوة األلفاظ، وإجيازوقصر الفواصل مع 

  . بكثرة القسمعىن، ويؤكد املالقلوب

 كل ،نافقني للمدين كل سورة فيها فريضة أوحد، كل سورة فيها ذكر امل:املدين 

 واحلدود، وخماطبة أهل ، و فيها بيان العباد و املعامالتسورة فيها جمادلة أهل الكتاب

، طول املقاطع واآليات يف أسلوب يقرر الشريعة الكتاب، كشف عن سلوق املنافقني

 .ويوضح أهدافها ومراميها

  الوقف مفهوم. ب

  الوقف تعريف. ١

 أي الدابة، أوقف : يقال أوالفعل، ولالق عن أوالكف سبحلوا الكف لغة الوقف 

 فيه يتنفس زمنا الكلمة، على الصوت قطع عن عبارة هو اصطالح يف  والوقف.حبستها :



 .١٧اإلعراض البنية قبله أومباعليه  املوقوف احلرف مبايلى أما القراءة، استئناف بنية عادة،

  .واصطالحا لغة فةتعري سبق وقد هنا، املقصود الذي القراء وقف هو اصطالح هذا ومن

 هلجة به االنتفاع ميكن شيء أي أو عقار مال حبس هو الفقهاء عند وقف الواما 

  تعاىل قوله مشروعيته ودليل .معينة s9 (#θä9$ oΨs? §�É9ø9 $# 4 ®Lym (#θà) Ï�Ζè? $ £ϑÏΒ šχθ ™6 ÏtéB 4 $ tΒuρ (#θà)Ï�Ζè?  ÏΒ 

&ó x« ¨β Î*sù ©! $# Ïµ Î/ Ò〈 ΟŠ Î=tæ )   النطق قطع هو النحويني عند وقفالواما )   ٩٢: ال عمران 

 :وتقول فتقف " زيداً رأيت  : "قولك حنو معينة، بصورة اعليه والوقف الكلمة، آخر عند

   .زيد أو زيداَ، أو زيداً، رأيت 

 قطع هو النيسابوري القمى حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام عند الوقف واما

  .١٨فرضا ولو بعدها اعم حرفا أو فعال أو امسا الكلمة

 الكلمات، أوساط يف والجيوز أوساطها، أويف اآليات، رؤوس يف الوقف ويكون

 ويكون بالفعل التنفس من الوقف يف بد وال .اال إمنا،  أينما، :حنو رمسا، اتصل فيما وال

 ومسى رمسا اتصل والفيها الكلمة وسط يف واليكون وأوساطها األى رؤوس يف الوقف

  .السكون إىل وترك احلركة عن كف ألنه وقفا

  

  

                                                 
١٥٣: ، صاية قول املفيد.    ١٧ نصر مكى 

 – بريوت – العلمية الكتب دار .الفرقان رغائب القرآن غرئب تفسري .النيسابوري القمى حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام. ١٨
 ٢٢٥: ه ص  ١٤٢٦ – م ١٩٩٦ .لبنان



   الوقف أنواع. ٢

 علوم يف صفحات" الكتاب يف القراء عند أقسام أربعة إىل ينقسم والوقف

   :١٩القراءات

  االضطراري الوقف .١

 الوقف وحكم. ذلك وحنو نسيان، أو عطاس أو نفس ضيق بسبب الوفق هو

  .للضرورة جائز وفق هو اضطراري

 وسط يف اليتنفس حىت النفس ضيف قبل ام على يقف أن القارئ على وجيب

 يؤدي مبا يبدأ مث باحلركة، ال الكلمة رأس على بالسكون وقف ويكون الكلمة، أو احلرف

 أو النفس ضيق باغته فإن احلرف، وسط يف القطع أو الوفق حبال والجيوز .صحيحا معىن

 ا، هو اليت الكلمة يكمل أن ةعليف مثالً احلفظ لسوء التلعثم أو  كالكُحة العارض السبب

§{  حنو الطوال اآليات يف ويرخص .قبلها اليت الكلمة آية على يقف أو øŠ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθ è? 

öΝä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³ yϑ ø9 $# É>Ì� øóyϑø9 $# uρ £Å3≈s9 uρ §�É9 ø9 $# ô tΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ$# Ïπ x6 Í× ‾≈n= yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3 ø9 $# uρ 

z↵ Íh‹ Î;̈Ζ9 $# uρ ’ tA# uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $# uρ tÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t, Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ 

ÅU$s% Ìh�9$# uΘ$ s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’tA# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# šχθ èùθßϑ ø9 $# uρ öΝÏδÏ‰ ôγyèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰ yγ≈tã ( tÎ�É9≈¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï!$ y™ù' t7ø9 $# 

Ï!# §� œØ9 $# uρ tÏn uρ Ä¨ ù' t7ø9 $# 3 y7 Í×‾≈s9 'ρ é& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í×‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθà)−G ßϑø9   )        ١٧٧: البقرة  ( 〉∪∠∠⊆∩ #$

 

                                                 
  ٢٦٧: ص ،طاهر ابن .املرجع السابقة.  ١٩



   االنتظاري الوقف .٢

 : وحكمه. ومجعها القراءات معليت مقام يف : القراءات وجوهالوقوف  كان ما هو

 مقام يف جلمعها القراءات وجوه فيها تكثر اليت يةاآل أو اجلملة أو الكلمة على الوقف جيوز

 تعاىل قوله على الوقف ذالك ومثال.يةاآل آية على الوقف منه واألوىل فحسب، معليالت

 |Mالعزيزة  امرأة لسان على ø‹ yδ š� s9 〈 ) القراءات اليت وجوه على ليأيت)  ٢٣:  يوسف 

   .سبق اجلوازكما هو االنتظاري الوقف وحكم .للقراّء فيها

 قبلها مبا أو املعىن، ا صلح إن ها،علي املوقوف بالكلمة البدء يكون االبتداء كيفية

 مبتور بكالم االبتداء يصح وال املعىن، به ويؤدى االبتداء، به يصلح فبما وإال املعىن، ليصلح

: مثل منهما األول على الوقف وعدم املزدوج الكالم وصل وينبغي، صحيحا معىن اليؤدي

  $ yγs9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $pκö� n=tãuρ $tΒ ôM t6|¡ tFø.   .) ٢٨٦: البقرة  (   〉  #$

 الثاين عن األول اليفصل وهكذا الوقف، يف جتزأ فال القصرية واآليات اجلمل أما

‰ ôوحنو  s) s9 uρ $ oΨ÷� s?#u  y›θ ãΒ |=≈tG Å3 ø9$# 〈 )  ما على يقف بل القارئ،عليه  اليقف ) ٨٧: البقرة 

$     بعده uΖøŠ¤� s% uρ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ È≅ß™”�9 $$ Î/ (  〈 ) ٨٧:  البقرة (  

  االختباري الوقف .٣



 سؤال، عندعليه  الوقف جيوز وحكمه .لّممع معليأوت ممتحن سؤال عند الوفق هو

 tΛÏù |MΡr& حنو  على الوفق القارئ من يطلب أن : مثل .العثماين لرسم موافقة لبيان ÏΒ 

!$ yγ1 t�ø. ÏŒ 〈        ) ٤٣:  النازعات (  

 وهاءات واملوصول، املقطوع باب ىف : الوقف من النوع هذا يكون ما وأكثر

 أثناء ىف أو املوصولة، الكلمة آية على الوقف كيفية رفةملع واإلثبات، واحلذف التأنيث،

 الوقف ومكان ا،عليه الوقف حكم ملعرفة طالب، الختبار أو الرسم، ىف املقطوعة الكلمة

  .منها

  االختياري الوقف .٤

 يقصد  ما.واصطالحا لغة فتعر سبق وقد هنا، املقصود هو القراء وقف وهو

 التام، :أقسام  أربعة على وهو املتقدمة، ابسباأل من سبب عروض من لذاا القارئ

 والعلماء .منه فيحترز القارئ ليعرفه لألقسام كتتمة يذكر واألخري القبيح، احلسن، الكايف،

 اجلزوى وابن الداىن ذكره ما وأعدهلا أشهرها أقوال مخسة على اختياري الوقف يف فوااختل

 األقسام ويسمى أقسام ربعةأ والوقف.  ٢٠وقبيح وحسن وكاف تام أقسام أربعة وهو

   : العامة 

   :  التام .أ

                                                 
 ١٥٤ص .نصر مكى حممد الشخ املرجع السابقة،   ٢٠



 اللفظ وتعلق معىن، وال لفظا ال بعده، مبا يتعلق ومل معناه مت ما على الوقف هو

 ىف بعده ما إىل اختياجه لعدم تاما ومسي .املعنوي التعلق ويلزم اإلعراب، ناحية من يكون

 بعده مبا واالبتداء ه،علي الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم فهو املعىن أو اللفظ

. بعض من أمت عضهب فيكون التام الوقف يتفاضل وقد مثله .قبله مما شيء إعادة غري من

$‚ x   على فوقال :مثال  −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡ nΣ 〈   )  ألن، تام وقف ،) ٥: الفاحتة 

×  y7Í  على الوقف منهو تام، وقف وهو الثاين، مع اخلطاب ىف مشترك األول ‾≈s9 'ρ é& 4’ n? tã 

“ W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7Í× ‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø� ßϑø9  أن : األمثلة هذه من  ويتضح،) ٥: البقرة  (  〉 #$

 التام الوقف وحكم .ايتها وقرب وأوائلها، وأواسطها،  اآلياتآية يف يأيت الوقف هذا

  .سبق مما شيء إعادة غري من بعده مبا االبتداء وحيسن، عليه الوقف حيسن

 الوقف يعرف أن الطويل اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند التام الوقف عالمات أما

    :٢١التالية األمور أحد بعده ا املبدوء الكلمة كانت إذا التام

  öΝs9مثل  : االستفهام. ١ r& öΝn=÷è s? 〈  )سواء .تام وقف قبله فما)  ١٠٧:  البقرة 

  .مقدرا أم ملفوظا الستفهاما أكان

$  حنو النداء بياء بعده البدء أوكان. ٢ pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ψ9    ) ٢١ : البقرة ( 〉 #$

�÷حنو  أوبفعل أمر. ٣ É9 ô¹$# uρ   $ tΒ uρ x8 ç�ö9   .تام وقف قبله ، فما )١٢٧: النحل ( 〉 ¹|

                                                 
  ٢٠٠٢ -هـ ١٣٢٣ الثانية الطبعة خزي ابن دار .التجويد علم تيسري. الطويل اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند  ٢١  

 



  }§øŠ حنو الشرط أوبأداة. ٤ ©9 öΝä3 Íh‹ÏΡ$tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅ ÷δr& É=≈tG Å6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [þθ ß™ t“ øg ä† 

ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰Åg s† …çµ s9  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ 〈 )  تام وقف قبله فما)  ١٢٣:النساء.  

 Î�Åe³  :تعاىل  كقوله رمحة آيةو عذاب بني أوالفصل. ٥ o0uρ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ# u (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈¢Á9    (#θ   قوله بعد 〉  #$ à) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9    )٢٤،٢٥:البقرة  (  〉 #$

 ô Ïµمثل  :احلكية إىل اخلرب عن عدول التام الوقف بعد أوكان. ٦ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ 〈       

 χθوهو   اخلربآيةه على فيوقف) ١٨١: األعراف  ( ä9 Ï‰÷è tƒ 〈 مابعده  ويستأنف

   .السياق الختالف

ô  āωتعاىل  قوله حنو: االسنثناء  ءانتها بعد التام الوقف ويكون. ٧ Î) tÏ% ©!$# (#θç/$ s?  〈         

  .بعدها مبا يبدأ مث يةاآل آية عند ، فيوقف  )١٦٠: البقراة  (

 øŒحنو  : القول انتهاء وبعد. ٨ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ Ïµ ÏΒöθs% uρ $tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s?  〈 )  اشعراء

  (#θا القول قالو مبقول ذلك بعد فيأيت  )٧٠،٧١: ä9$s% ß‰ç7÷è tΡ $YΒ$ uΖô¹ r& t〈  بعده مبا يبدأ مث.   

 }§øŠ©9 §�É9حنو  :بالنفي  االبتداء وكذا. ٩ ø9   Ÿω   أوالنهي  )١٧٧:  البقرة ( 〉  #$

y7 ‾Ρ§� äó tƒ 〈 ) أوالنهي  النفي قبل التام الوقف  فيكون،  )١٩٦: عمران  ال  

#  :حنو  ملتضادتنيا الصفتني بني الفصل عند التام الوقف ويكون. ١٠ x‹≈yδ “W‰ èδ ( 

t Ï%©!$# uρ (#ρã�x� x. 〈 ) على  بينهما فيوقف  )١:  ةاجلاثي “ W‰èδ 〈 الوقف يكون وقف واضع 



 : الفرائض ايات آيةو واالستثناء، آيةو القول، آيةو القصص، آيةالسور،  آية يف التام

 والعدة  كالطالق : األحكام ياتا آيةو  ،واجلهاد واحلج والزكاة والصيام كالصالة

  .واحلرام واحلالل والربا

 : امليسرة القرآنية املوسوعة الكتب يف وأصحابه سامل عدنأن حممد عند التام الوقف

 بعدها مبا تعلق دون قبلها، ما مع املعىن ا تتم كلمة أخر على الوقف فهو التام والوفق

  .٢٢أومعىن لفظا

  الكايف .ب

 كافيا ومسى. اته متعلق بعدده يف املعىن دون اللفظتام يف ذ  كالم على الوقف هو

 هو الكايف الوقف حكم لفظي، ال معنوياتعليق إعرابا، فال بعده عما واستغنائه به لالكتفاء

  .قبله الذي مالكال من شيء إعادة غري من بعده مبا ويبدأ، جوازاعليه  يوقف

، بعض من أكفى وبعضه أثنائها، يف مث يةاآل أخر يف  الكايف الوقف يكون ما وأكثر

 ’Îû ΝÎγÎ/θعلى  فالوقف è=è% ÖÚz÷£∆ 〈 ،منه وأكفى  كاف  ãΝèδyŠ# t“ sù ª! $# 〈$ ZÊ t� tΒ )١٠: البقرة .(

 الوقف بعد ما يكون أنعليه  الدالة العالمات من الطويل اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند

  :٢٣ياىل كما كاىف،

×y7Í: مثل  : مبتدأ. ١ ‾≈s9 'ρ é&  tÏ% ©! $# (# ãρ u�tIô©    )١٦ :البقرة  ( 〉 #$

$  :حنو  مستأنفا فعال. ٢ x� tã ª! $# $ £ϑtã y#n=y™ 4   〈 )  ٩٥:املائدة (  
                                                 

 ٦٣٤ ص.سامل عدنأن حممد املرجع السابقة،   ٢٢
٢٣ � ٦٧٥: ص. الطويل اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند& ا�%��$#،  ا� 



� tÎ6حنو  خمذوف لفعل مفعوال. ٣ ÏΨ ãΒ Ïµø‹ s9 Î) çνθ à) ¨?$# uρ 〈 )  ٣١: الروم(   

 Èβحنو  املكسورة ) إن (بعده  يقع. ٤ Î) tβρã� Ï�≈s3 ø9$# āω Î) ’ Îû A‘ρã� äî 〈 ) ٢: امللك .( 

≅   :حنو)  بل ( بعده يقع. ٥ t/ ãΝåκs] yè ©9 ª! $# öΝÏδÌ� ø� ä3 Î/ Wξ‹Î=s) sù $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 〈     )البقرة :

٨٨(   

   Ÿω ß§ôϑحنو )  ال ( بعده يقع. ٦ ¤±9 $#  Èöt7.⊥tƒ !$ oλm; 〈  )  ٤٠: يس (  

  Ü=tGõ3:حنو أوسوف، فالسني السني بعده يقع. ٧ çG y™ öΝåκèEy‰≈yγx© tβθè=t↔ó¡ ç„uρ 〈  

∃  tوسوف،  ).١٩: الزخرف  ( öθ |¡ sù šχθ ßϑn=÷è s? tΒ Üχθä3 s? …çµ s9 èπt7É)≈tã Í‘# ¤$!$# 3〈 

 ويبدأ ) جائز (كاف  وقف ,االمثلة هذه قبل ما على فالوقف ). ١٣٥:  االنعام(

  .بعده مبا

  احلسن .ج

 أفهم النه سناح ومسى. ومعىن لفظا بعده مبا ويتعلق ذاته  مت ما على الوقف هو

 كان فإن : تقصيل وفيه آية رأس وغري آية رأس ويكون ذاته يفعليه  السكوت حيسن معىن

 فإن ،〉العاملني لرب هللا احلمد  :حنوعليه  الوقف فحسن ، االبتداء يف معىن أفاد بعده ما

 يف كثري ذلك وشبه تداء،االب يف معىن يفيد بعده وأمنا آية سرأ لكونه حسنعليه  الوقف

   .الكرمي القرآن



 ذلك وماأشبه 〉 مالرحي الرمحن  و 〉 اهللا بسم  تعاىل قوله على الوقف أما

� šالبقرة  سورة يف تعاىل قوله وكذا االبتداء، دون نفسه يف فحسن Ï9≡x‹ x. ß Îit7ãƒ ª! $# ãΝä3 s9 

ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6‾= yè s9 tβρ ã� ©3x� tF s? 〈 ) ن ،فإ) ٢٢٠ – ٢١٩:  البقرة  βρ ã�©3 x� tFs? 〈 ولكن آية رأس 

  ٢٤.ذلك على وقس االبتداء، يف معىن اليفيد مابعده ألن أوىل، وصله

 بتأكيد وقد ٢٥.قبيحا فيكون وإال عمتبو دون تابع كلب البتداء حيسن ال وكذا

   قوله حنو املقصود املعىن لبيان احلسن الوقف

 öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) Z∼ yϑø9$# .ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ # y›θãΒ øŒÎ) (#θ ä9$s% %c É<uΖÏ9 ãΝçλ°; ô] yèö/ $# $ uΖs9 $ Z6 Î=tΒ 

   )٢٤٦: البقرة  (  〉 .....

 القبيح .د

  مع عدم الفائدة،.ومعىن لفظا بعده لشدة تعلقه مبا مفيد غري لفظ على الوقف هو

  〉 اهللا بسم  من 〉 بسم  على كالوقف املعىن، فساد أوأهم مقصود، غري معىن أفاد أو

 منه واليفهم كالم منه يتم مل ألنه قبيحا ومسي. 〉اهللا  واحلمد من  〉 واحلمد   و

  . ٢٦أضيف شيء أي إىل اليعلم ألنه معىن،

                                                 
 ٣٣٦ .ص ٢٠٠١ لبنان – بريوت.اإلسالمية البشائر دار .التجويد احكم من املريد بغية. احلرازي حممد مهدي  ٢٤
 .سنة دون القاهرو الترث دار  االول اجلز.القرآن جتويد يف الربهان .اإبراهم القضل أبو حممد  ٢٥
 ٣٣٤: ص  ٢٠٠١ لبنان – بريوت.اإلسالمية البشائر دار . التجويد احكم من املريد بغية. احلرازي حممد مهدي  ٢٦



 أوحنو أوعطاس نفس كانقطاع لضرورة إال تعمده الجيوز القبيح الوقف وحكم

 من تتدرج أقسام حيالقب والوقف .حتما قبله مبا بل بعده ما اإلبتداء الجيوز وكذلك ذلك،

  :  يلي كما أقبح إىل قبيح

 ÉΟ  معناه اليفهم كالم على الوقف. ١ ó¡Î0 〈 و  ß‰ ôϑ ysø9 $# 〈  

$  حنو وتعاىل سبحانه اهللا يرده مل معىن توهم كلمة على الوقف. ٢ yϑ ‾ΡÎ) 

Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ t Ï%©! $# tβθãè yϑó¡ o„ ¢ 4*’ tA öθyϑ ø9 $# uρ   ãΝåκçZ yè ö7tƒ ª! $# §ΝèO Ïµø‹ s9 Î) tβθ ãè y_ ö�ãƒ 〈 )   ٣٦: األنعام ( 

   .يبعثون أم عنهم اهللا أخرب وإمنا واليستجيبون، يسمعون ال ىاملوت ألن

 β أراده اهللا حنو ما معىن توهم كلمة على الوقف. ٣ Î)uρ ôM tΡ% x. Zο y‰ Ïm≡uρ $ yγn= sù 

ß#óÁ ÏiΖ9 $# 4 Ïµ÷ƒ uθ t/ L{uρ Èe≅ä3 Ï9 7‰ Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9   )  ١١: النساء  ( 〉 #$

 خيالف منه أويفهم تعاىل، باهللا يليق ال معىن توهم كلمة على وقفال. ٤

 ¨β : العقيدة حنو Î) ©! $# Ÿω ÿ*Ä ÷∏tGó¡ tƒ β r& z>Î� ôØo„ Wξ sVtΒ $ ¨Β Zπ|Êθ ãè t/ $yϑsù $ yγ s%öθ sù 4〈 ) البقرة :

٢٦(  

Iω tµ≈s9  :إجياب حنو  بعده أيتي الذى النفي على الوقف. ٥ Î) * āω Î) ª! $# 

tβρç�É9 õ3 tGó¡ o„    )  ٣٥: الصافات  (  



 وشبيه تام، :أضرب مثانية إىل الوقف يقسم فقيل الوقف، أقسام يف العلماء اختلف

 :ثالثة إىل يقسم وقيل .به وشبيه ، وقبيح به، وشبيه ، وحسن به، وشبيه وناقص، به،

  .٢٧وقبيح تام، :قسمني إىل يقسم قيل .وقبيح تام،وجائز،

 إىل الوقف ينقسم القرآن علوم يف الربهان باالكت يف  القراء أكثر عند الوقف أما 

 إىل وقسمه بعضهم متروك وقبيح مفهوم، وحسن جائز، وكاف خمتار، تام  :أقسام أربعة

   ٢٨.واحلسن الكاىف وأسقط اثنني، إىل آخرون وقسمه .احلسن وأسقط ثالثة،

 فالوق : ومها قسمني إىل ينقسم عاصم إمام عند القرآن لقراءة الوقف وأنواع

 وابدال سكون  الوقف :أقسام ثالثة إىل ينقسم محزة إمام قراءة وعند .وابدال سكون

  ٢٩.نقل الوقف يوجد مل حفص امام قراءة ويف ونقل

 وقال .وقبيح وحسن، تام، : أوجه ثالث على الوقف : األنربي عند والوقف

 مرخص لوجه، وجموز وجائز، ومطلق الزم، : مراتب مخس على الوقف السجاوندي،

  ٣٠. ةضرور

 قراءة أحكام الكتاب يف وهيودي حممد عند الكالم مقاطع على الوقف وأنواع

  : ٣١ نوعان هي القرآن

                                                 
 ١٨٧ : ص  سنة دون : الرياض) حمفوظة ،الطبعالقران علوم يف مباحث القطان، خليل مناع ٢٧
  ٣٥: ص .سنة دون : لتراث القاهرةا دار مكتبة .١ اجلز ،القرآن علوم يف الربهان .الزوكشى اهللا عبد بن حممد الذين بدر إمام ٢٨

 ١٠٨ : ص  ١٤١٠ .كديرى) لريبيا اإلسالمى املعهد ،املنان فتح الرب، بسط بن مفتوح  احلاج ٢٩
  م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ املنصورة القاهر اجلديد الغد دار االوىل الطبعة. القرآن علوم يف االتقان  الزواوي فهمي الرمحن عبد  ٣٠

 ٢٣١ : ص 



    صحيحا معىن مايؤدى على الوقف. ١

  صحيحا معىن اليؤدى ما على الوقف. ٢

 التام، الوقف : أقسام ثالثة إىل ينقسم صحيحا معىن مايؤدى على الوقف وأما

 الوقف هو صحيحا معىن اليؤدى ما على الوقف أما .سناحل الوقف الكاف، الوقف

  .القبيح

 وله النيسابوري القمى حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام عند الوقف أنواع اما

  . ٣٢ضرورة مرخص لوجه، وجموز وجائز، ومطلق الزم، : مراتب مخس اكثر عند

، وكايف، وحسن،  تام:ة  األقسام العام أن الوقف أربعة أقسام وهيمث عند الباحث

ليعرفه القارئ ليتجنب نه ذكر تتمه لكعليه ن كان اليصح الوقف والقبيح وإ .وقبيح

 كاف، تام،: ه وإال فاألقسام ثالثة فقط، كما قال ابن اجلزري رمحة اهللا ثالثة عليالوقوف 

   .وحسن

  الوقف عالمات. ٣

 وهذه .وفضله القراءة ليتم القرآن يف الوقف العالمات يعرف أن للقارئ ينبغى

  : الوقف عند مهدي حممد احلرازي يف كتاب بغية املريد من أحكام التجويد منها عالمات

                                                                                                                                            
  ١٤٧. :ص .م ٢٠٠٦ سوراباجا إنداه الطبعة . القرآن قراءة كامأح .وهيودي  حممد ٣١
    بريوت – العلمية الكتب دار .الفرقان رغائب القرآن غرئب تفسري .النيسابوري القمى حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام  ٣٢

  ٤٤.:ص  ه ١٤٢٦ – م ١٩٩٦ .لبنان –
 



 يوقف مل فإن معناه، مت ما على الوقف لزوم هو) :  لوقف الالزماال عالمة (م . ١

$  مثل. املراد املعىن غري أوهمعليه  yϑ‾Ρ Î) Ü=‹ Éf tGó¡ o„ t Ï% ©! $# tβθ ãèyϑ ó¡o„ ¢ 4’ tA öθ yϑø9 $# uρ ãΝåκçZ yè ö7tƒ ª! $# §ΝèO Ïµ ø‹ s9Î) 

tβθ ãèy_ ö�ãƒ 〈  )  ٣٦: األنعام(   

 اعليه الوقف جواز عدم وتفيد فيه وقف ال ) : املمنوع الوقف عالمة ( ال. ٢

% tÏمثل  .بعدها مبا والبدء ©!$# ãΝßγ9 ©ù uθ tGs? èπ s3Í× ‾≈n=yϑ ø9 $# tÎ6 Íh‹ sÛ � šχθä9θ à)tƒ íΟ≈n=y™ ãΝä3 ø‹n=tæ (#θè=äz÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# 

$ yϑÎ/ óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷è s? 〈   ) ٣٢: النحل(   

 الوقف جواز يعىن الظرفني مستوى جواز) :  اجلائز الوقف عالمة  (ج. ٣

 ÷ρ مثل .ترجيح دون والوصل r& 5=ÍhŠ|Á x. zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈uΚè=àß Ó‰ ôãu‘uρ ×− ö� t/ uρ tβθè=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈|¹ r& þ’ Îû 

ΝÍκÍΞ# sŒ# u zÏiΒ È,Ïã≡uθ ¢Á9 $# u‘x‹ tn ÏN öθyϑø9 $# 4 ª! $# uρ 8ÝŠÏtèΧ t Ì� Ï�≈s3 ø9 $$Î/ 〈  ) ١٩: البقرة( 

 مع أوىل الوصل تفيد ) : أوىل الوصل كون مع اجلائز الوقف عالمة (صلى . ٤

 óΟ مثل. الوقف جواز n=sù r& (#ρ ç��Å¡ o„ ’ Îû ÇÚö‘F{$# (#ρ ã�ÝàΨ u‹ sù y#ø‹ x. tβ%x. èπ t7É)≈tã t Ï% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7s% 4 t� ¨ΒyŠ ª! $# 

öΝÍκö� n=tã ( zƒÌ� Ï�≈s3 ù=Ï9 uρ $ yγè=≈sVøΒr& 〈 ) ١٠:  حممد(   

 مع أوىل الوقف تفيد ) :أوىل  الوقف كون مع اجلائز الوقف عالمة (قلى . ٥

 y7 مثل. الوصل جواز ù=Ï? àM≈tƒ# u «! $# $ yδθ è=÷GtΡ y7 ø‹ n=tã Èd, ys ø9 $$Î/ 3 $ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß tÏΗs>≈yè ù=Ïj9 〈   ) ال

   )١٠٨: عمران 



 املوضعني أحد على وقف إذا حبيث الوقف تعانق عالمة ) : معانقة  (∴∴∴∴ ∴∴∴∴. ٦

 y7 : مثل . اآلخر على الوق اليصح Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ) −Fßϑ ù=Ïj9 〈 ) البقرة :

٢(  

 tΠ :الوقف مثل  لزوم تفيد ) :ِقف  ( قف. ٧ öθ tƒ ÷Ùu‹ ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθó¡ n@uρ ×νθ ã_ ãρ قف $̈Β r' sù 

t Ï%©!$# ôN ¨Šuθ ó™$# öΝßγèδθ ã_ ãρ Λänö� x� x.r& y‰ ÷è t/ öΝä3ÏΨ≈yϑƒ Î) (#θ è%ρä‹ sù z># x‹ yè ø9$# $yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρã� à� õ3 s? 〈 ) عمران  ال :

١٠٦ (   

$ tãΠ: مثل  أوىل الوصل كون مع اجلائز الوقف عالمة ) : جموز ( ز. ٨ yèsÛuρ tÏ% ©! $# 

(#θè?ρ é& |=≈tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3 ãΒ$yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈oΨ |Áós çRùQ$# uρ ز  zÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈oΨ |Á ós çR ùQ$# uρ 〈 ) املائدة :

٥(  

 ¨βمثل  أوىل الوصل جواز القراء بعض) :  وقف ِقيلَ (ق . ٩ Î) t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u 

t Ï%©!$# uρ (#ρßŠ$ yδ tÏ↔Î7≈¢Á9 $# uρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# uρ }̈ θ àf yϑø9$# uρ tÏ% ©! $# uρ (# þθ à2 u�õ° r& ق ¨β Î) ©! $# ã≅ ÅÁ ø� tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠ öθ tƒ 

Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− 〈  )  ١٧: احلاج(   

 ¨β  :مثل  الوقف واجب تفيد : ) املطلق الوقف (ط . ١٠ Î) ©! $# ã≅ ÅÁø� tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠ öθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− 〈  ) ١٧: احلاج(   

$ % (#θä9$s : مثل  :) سكتة (س  .١١ uΖn=÷ƒ uθ≈tƒ .tΒ $uΖsVyè t/ ÏΒ 2$ tΡÏ‰ s% ö�̈Β 3 # x‹≈yδ $tΒ y‰ tã uρ ß≈oΗ÷q§�9$# 

šX y‰ |¹ uρ šχθ è=y™ö� ßϑ ø9 $# 〈  



 الوقف عالمات استعمال يف ندونيسىواأل العرب بني صحفامل طباعة واختلفت

 ال، م، : وهي عالمات ستة على يستخدم السعودية العربية ةلكمامل للطباعة القرآن مثل

 سبعة على يستخدم اإلندونيسية اجلمهور للطباعة القرآن اما .∴ ∴ قلى، صلى، ج،

  .٣٣سكتة  ،∴ ∴ قلى، صلى، ج، ال، م، وهي عالمات

احف هي رموز اصطالحية، وضعها العلماء تسهيال رموز الوقف املوجودة يف املص

ولكل مصحف اصطالحات . على قارئ كي ينتبه إىل أماكن الوقوف اجلائز واملمنوع

 هذه املصاحف معاين هذه االصطالحات تعريفا آيةا طابعوه، وقد يكتب يف عليهاتفق 

ته جلنة ى قرآئلذي كتبه اخلطاط عثمان طه علوسنعمد إىل ذكر ما شاع يف املصحف ا. ا

  . هـ بعد أن كانت هناك رموز متعددة ومتفرعة١٣٤٢أزهرية عام 

  الداللة مفهوم. ج

  الداللة علم تعريف. ١

 دلت اليت " دلل " مادة من وهو دل، الفعل مصدر الدال، مثلثلة اللغة يف الداللة

 أى ريق،الط على يدلهعليه  دله ذلك ومن به والتعريف الشيء إىل اإلرشاد على تدل فيما

 هي اجلرجاين الشريف عرفها كما فهو القدمي العريب االصطالح يف الداللة و. إليه سدده

                                                 
 Dr. H. Abdul Majid Khon. M. ag. Praktikum Qira’at keanehan bacaan alquran qiraat من  مترجم ٣٣

Asim dari hafash penerbit AMZAH. ٢٠٠٨ cet I. hlm.٧٩  



 والثاين الدال، هو األول والشيء آخر، بشيئ العلم به، العلم من يلزم حبالة الشيء كون

  .٣٤املدلول هو

         املعىن يدرس الذى أوعلم  "املعىن دراسة"  بأنه بعضهم يعرف الداللة علم

 الشروط يدرس الذي الفرع أوذلك نظرية يتنأول الذي اللغة علم من الفرع أوذلك

 فريدينان وقال ٣٥. املعىن محل على قادرا يكون حىت الرمز يف توافرها الواجب

 جزء متلك Signie  Linguistiqu اللغة علم رموز أن Ferdinand De saussureدسأوسور

 فهي اللغة دراسة يف الداللة علم عدم فإن ” Signifie “ واملدلول  “ Signifian “الدال مكمل

  .٣٦املدلول و الدال كلهما، يفرق أن ميكن ال ألن ينفع، ال

 من  حال مسمى على اإلسم داللة تدل إضايف تركيب العربية مصطلح يف والداللة

 العريب املصطلحني وكل Semantics اإلجنليزي املصطلح يقابل وهو زمان، على الداللة

 ويدرس ومعناه، الغوي الرمز ينب العالقة يدرس اللغة علم من فرع على يدالن جنليزيواإل

 كلمات بني والعالقات اللغوي، وااز املعاين، وتنوع تارخيا، الكلمات معاين تطور

 وبني الكلمة بني متبادل أوعالمة متبادل ارتباط دسأوسور فريدينان وعند. ٣٧اللغة

                                                 
 ١١: ص .١٩٩٩ .القاهرة. املصرية النهضة مكتبة ،وتطبيقية نظرية درسة الداللة علم حيدر، عوض  فريد  ٣٤
 ١١ : ص .١٩٨٨ . اهرةالق ) الكتب عامل ،النانية الطبعة الداللة علم، عمر، خمتار امحد  ٣٥
 : Abdul Choir. Lingustik Umum cet.Kedua.، PT. Rineka Cipta (Jakarta من ترجم  ٣٦

٢٠٠٣) Hal ٢٨٥  
 ١٤  :ص  .حيدر عوض فريد املرجع السابقة،   ٣٧



 الكلمات معاىن من إما الداللة، علم يف البحث ميدان عىنامل أن وجد فلذلك  ٣٨.الفكرة

  .أوالعبارات اجلملة أومعاىن

 ليس أنه كما أوالعقل، الذهن يف شيئا ليس  ( Firth ) فريث عند املعىن ومفهوم

 االتباطات من جمموعة هو وإمنا للشيء، الذهنية والصورة اللفظ بني متبلدلة عللقة

 لنا وحيدد معني، موقف يف اعليه التفرق نستطيع اليت اللغوية واملميزات واخلصائص

  . ٣٩السياق

  املعىن أنواع. ٢

 التحديد قبل مالحظتها من بد ال. املعىن من أنواع بني الداللة العلماء فرق وقد

 لبيان يكفى أنه يظن قد الناس بعض أن على يتعمد القول وهذا .الكلمات ملعىن النهائي

 .غريها لكثري بالنسبة كافيا وإذا. فيه املدونة املعىن ومعرفة عجمامل إىل الرجوع الكلمة معىن

  :     هي اآلتية اخلمسة أنواع أن نزى فإننا املعىن أنواع حصر يف العلماء اختالف ورغم

  األساسي املعىن. أ

 املعىن أحيانا ويسمى ( Denotatif Meaning ) أواملركزي أواألوىل األساسي املعىن

  الذي عىنامل هو( Cognitive )  أواألدراكي ( Conseptual meaning )  يأواملفهوم التصوري

  .به موقفا يف اللفظ الكايفامعناه وإعر

                                                 
 ٣٠٣: ص  السنة، دون . النشر املطاعة العربية دار ،العريب للقارئ مقدمة اللغة علم السعران، حممد  ٣٨
  ٣٢١:  ص   .١٩٩٧.اجلامعة، املعرفة دار : اإلسكندريةاللغة  لدراسة ،خليل حلمى   ٣٩



 األساسية للوظيفة احلقيقي واملثل اللغوي التصال الرئيسي العامل هو املعىن هذاو

 هوأن اخلشب من جعل ما وهو  "الكرسي"  اللفظ مثل .األفكار ونقل التفاهم وهي للغة،

 أوحينما سياق أقل يف ترد حينما املعجمية بالوحدة املتصل هو املعىن وهذا .اجللوس مكان

  .مفردة ترد

  اإلضايف املعىن .ب

 عن اللفظ ميلكه الذي املعىن وهو .أوالتضمين أوالثانوي أوالعرضي اإلضايف املعىن

 وهذا ( Conotative ) أحيانا ويسمى اخلالص التصور معناه جانب إىل اليه يشري ما طريق

 أو الثقافة بتغري يتغري إمنا و الشمول، و الثبوت صفة له وليس األساسي املعىن من النوع

  .اخلربة أو الزمن

 الديانة إىل ينتمي الذي الشخص هو أساسيا معىن متلك يهودي كلمة كانت وإذا

 .واخلديعة رواملك والبخل الطمح يف تتمثل الناس أذهان يف إضافية معىن متلك فهي اليهودية

 املعىن ثبات مع ويتعدل اإلضايف املعىن يتغري وأن ائ، وغري مفتوح إضايف معىن ولذلك

  .األساسي

  السياقى املعىن .ج

 هلا  على الكلمة اليت موقفالذي املعىن هو  ( Contextual Meaning ) أيضا ويسمى

هو و .النحوناحية من  اللغويتعليق ها في، و توضح البيان و الكلمة ويتعلق بالكلمة أخر

. إليها ينتمي اليت اجلغرافية ةواملنطق ملستعملها اجلتماعية للظروف تعتمد الذي املعىن من



 والسامع املتكلم بني العالقة ودرجة التخصيص مفل أخرى مستويات عن يكشف أنه كما

  .والواسطة اللغة ونوع املستخدمة ورتبية

 يقتصر الثانية ولكن األساسي ملعىنا يف تتفقات Daddy و Father  كلمات كمثل

 املعىن نفس متلك poke  و bagو sack مثل وكلمات .احلميم الشخص املستوى استعماهلا

  .املتكلم بيئة يف اختالفا لكنها األساسي

  النفسي املعىن .د

 الفردي معىن بذلك فهو .الفرد عند دالالت من اللفظ يتضمنه ما إىل يشري وهو

 وال بالعمومية، يتميز وال فقط، واحد ملتحدث بالنسبة مقيدا معىن يعترب وبالتايل .ذايت

  .مجيعا األفراد بني ولالتدا

  اإلحيائي املعىن .هـ

 نظرا إحياء على خاصة مقدرة ذات بكلمات يتعلق الذي املعىن من النوع وهو

   : هي الثالثة يف املعىن من النوع هذا تأثريات أوملن حصر وقد لشفافيتها،

 بعض على تدل الكلمة كانت إذا مباشر، تأثري : نوعان وهو الصويت، ريالتأث. ١

 Primaryالنوع  هذا ويسمى .لالسم الصويت التركيب حياكية الذي أوالضجيج األصوات

Onomatopoeia .والنوع ). املاء (خرير  – ) ة القط ( مواء – ) السيوف ( صليل مثل 

 للكسرة الرمزية القيمة مثل Secondary Onomatopoeia ويسمى املباشر غري الثاين، التأثري

  .الصغرية األشياء أو بالصعر الناس اذهان يف ترتبط اليت



-hotو redecorateو handful مثل املركبة، بالكلمات يتعلق و الصريف،  التأثري.٢ 

plate، للقصري  وحبتر ) صلق و صهل ( من  صهصلق العربية املنحوتة والكلمات 

 ). منبتروحتر (

 كالمية أوصورة ااز أواملؤسسة اازية بالكلمات ويتعلق الداليل، التأثري .٣

  .معربة

    :  نوعان املعىن أنواع  Leech ) ليج (يرى  وعند

  : هي  آخر كتاب يف املعىن وأنواع

 .القول مجيع من أضيق الذي املعىن هو ( Narrowed Meaning ) التضييقي املعىن. ١

 سيكون أخ كلمة مثل .التحديد فيه يوجد إذا أضيق سيكون األول يف أوسع الذي فاملعىن

  .األب أوأخ شقيق أخ قيل إذا ضيقا معناه

 مما أوسع كلمة يف احملتمل املعىن هو ( Widened Meaning ) التوسيعي املعىن.٢

  .٤٠مال معناه  سيكون إرث كلمة مثل .يظن

 وبطبيقية نظرية درسة لداللةا علم الكتاب يف حيدر عوض فريد عند املعىن وأنواع

  ٤١ :مخسة  هي

  الصوتية الداللة. ١

                                                 
  من ترجم ٤٠ 

T. Fatimah Dgagasudarma .Semantik ٢ Pemahaman Ilmu Makna. PT. Refika Aditama 
(Bandung : ١٩٩٩) hal : ٨ -٧    

  :٥٨ – ٣٠  ص .حيدر عوض فريد املرجع السابقة،   ٤١



  الصرفية الداللة. ٢

  النحوية الداللة. ٣

  املعجمية الداللة. ٤

  السياقية الداللة. ٥

  املعىن دراسة يف النظرية أنواع. ٣

 املعجمي معىن على – مبكر وقت مند - املعىن دراسة يف النظرية أنواع ركزت

 ٤٢.والسيمانتيك النحو من لكل األساسية الوحدة باعتبارها املفردة ةالكلم معىن أودراسة

 التصورية، النظرية اإلشارية، النظرية ومنها املعىن بدراسة اهتمت متعددة نظريات هناك

   .حتليلية والنظرية الداللية، احلقول النظرية السلوكية، النظرية

   ( Denotation ) أو ( Referential Theory ) اإلشارية النظرية. ١

 وهنا.نفسها غري شيء إىل إشارا هو الكلمة املعىن أن اإلشارية النظرية وتعىن

   :  رأيان يوجد

  .إليه تيشري ما هو الكلمة معىن أن يرى رأي .أ 

  .إليه تيشري وما التعبري بني العالقة هو معناها أن يرى أي. ب

                                                 
 ٣٥ :  ص .عمر خمتار امحدابقة،  املرجع الس  ٤٢



 ومها املثلث، من جانيبني بدراسة االكتفاء تقتضي األول الرأي على املعىن دراسة

 الوصول ألن الالثة، اجلوانب دراسة تتطلب الثاين الرأي وعلى إليه، واملشار الرمز جانب

  .٤٣الذهنية  أوالصورة الفكرة، طريق عن يكون إليه املشار إىل

     ( Ideational Theory )التصورية النظرية. ٢

 العقلية أوالنظرية ( Ideational theory ) التصورية للنظرية الكسيكية الضورة وجدت

( Mentalistic theory ) عشر السابع القرن)  ( لوك جون (اإلجنليزي  الفيلسوف عند ( 

 اليت واألفكار .األفكار احلساسةغلى اإلشارية يكون أن الكلمات استعمال" :يقول الذي

  . "اخلاص املباشر مغزاها تعد متثلها

 خارجيا متثيال"  أو  "األفكر لتوصيل وأداءأ وسيلة"  اللغة تعترب النظرية وهذه

 كالمة)  التفاهم يف (باطراد  استعماله معينا معنا تعبريا يعطي وما. داخلية حلالة ومعنويا

 عن مستقلة ووظيفة مستقال، وجودا متلك أذهاننا تدور اليت األفكار .معينة فكرة على

 ةإنه اللغة، عن االستغناء املمكن من كان لنفسه بأفكاره باالحتفاظ منا كل قبع وإذا اللغة،

 قابلة ( دالئل نقدم جيعلنا الذي األخر إىل أوأحد أفكارنا نقل إىل باحلاجة شعورنا فقط

  .أذهاننا يف تعتمل اليت اخلاصة أفكارنا على  )العام املستوى على للمالحظة

 اللغوي للتعبري متميز معىن أولكل لغوي، تعبري لكل بالنسبة تقتضي النظرية وهذه

  :  جيب الفكرة وهذه فكرة، ميلك أن

                                                 
 ٥٥: ص. أمحد خمتار عمر، نفس املرجع   ٤٣



  املتكلم ذهن يف حاضرة تكون أن. أ

 املعينة الفكرة أن يدرك اجلمهور حيمل الذي التعبري ينتج أن جيب املتكلم. ب

  .الوقف ذلك يف عقله يف موجودة

  .السامع عقل يف الفكرة نفس يستدعي أن جيب التعبري. ج

 عقول يف املوجودة أوالتصورات ألفكارا على تركز النظرية هذه نأ ويالحظ

 مناسبة يف استعملها بكلمة املتكلم أويعنية الكلمة، معىن حتديد بقصد والسامعني املتكلمني

  ٤٤.معينة

  ( Behavioral Theory )       السلوكية النظرية. ٣

 وتعطي ،) االتصال يف (اللغة  استعمال يستلزمه ما على السلوكية النظرية تركز

 تركز اليت التصورية النظرية ختالف ذا وهي .عالنية مالحظته املمكن للجانب ااهتمامه

  .أوالتصور الفكرة على

  : منها أسس مجلة على تقوم عام بوجه والسلوكية

 ورفض والفكرة، والتصور، العقل مثل الذهنية، املصطلحات كل يف التشكك. أ

 النفس عامل على وجيب .النفس علم يف قيمة ذات مادة على للحصول كرسيلة االستبطان

 وليس الظاهر، بالسلوك يعىن بأن وذلك مباشرة، مالحظة ميكن ما على نفسه يقصر أن

  .الداخلية والعمليات باحلاالت

                                                 
 ٥٥: ص. أمحد خمتار عمر نفس املرجع،  ٤٤



. األخرى الفطرية والقدرات والدوافع الغرائز دور تقليص إىل اجتاهها. ب

 على وتركيزها كية،السلو النماذج اكتساب يف التعلم يلعبه الذي دور على وتأكيدها

  .للورائة القليل الشيء و للبيئة، الكثر الشيء ونسبة الطبيعة، من أكثر التربية

 بقوانني حمكوم العامل يف شيء كل أن يرى الذي احلتمي أو اآليل اجتاهها. ج

  .الطبيعة

  االستجابات من نوع أنه على السلوكيني عند السلوك وصف ميكن أنه. د

responses ما ملثريات stimuli  أواحمليط تقدمها environment. عادة يستعمل الذي واملشكل 

  .واالستجابة املثري بني العالقة لتمثيل

   ( Semantic Field )الداللية احلقول النظرية. ٤

 جمموعة هو ( lexical field ) املعجمي أواحلقل ( Semantic Field )  الداليل احلقل

 يف األلوان كلمات مثال .جيمعها عام لفظ حتت عادة وتوضع دالالا، ترتبط الكلمات

 – أزرق – أمحر  :مثل ألفاظا وتضم ) لون ( العام املصطلح حتت تقع فهي .العربية اللغة

 املادة من متكامل قطاع هو  :يقوله Ullman  وعرفه  .اخل .... أبيض – أحضر – أصفر

 جزئية جمموعة : يقوله Lyons  ) لييون ( و ،" اخلربة من معني جمال عن يعرب اللغوية

   ٤٥.اللغة املفردات

                                                 
 ٧٩: ص. أمحد خمتار عمر  نفس املرجع،  ٤٥



 الكلمات جمموعة كذلك يفهم أن جيب كلمة معىن يفهم لكي إنه النظرية وهذه

 احلقل داخل املفردات بني العالقات دراسة جيب : يقول أوكما دالليا، ا املتصلة

 معينا، حقال ختض اليت الكلمات كل هو الداللية للحقول وهدف .الفرعي أواملوضوع

  ٤٦.خرباآل منها الواحد صالا عن والكشف

  حتليلية النظرية. ٥

 النح على متدرجة مستويات الكلمات معاين دراسة يف التحليلي االجتاه يأخذ

  :التايل

  .معانيها بني العالقات بيان و داليل، حقل كل كلمات حتليل. أ 

  .املتعددة معانيها أو مكوناا إىل اللفظي املشترك كلمات حتليل. ب

  .املميزة التكوينية عناصره إىل الواحد املعىن حتليل. ج

 و الثاين النوعان وبقي السابق، الفصل يف التحليل من األول النوع تنأول وقد

  :الفصل هذا موضوع ومها الثالث،

  حتليل الكلمات املشتركات اللفظي . أ

 األول Jerry fodor ) فودور جيوي (و Jerrold kazt ) كاتز جريالد ( قدم        

  .  املشهور مقاهلما يف الكلمات دالالت حتديد يف نظريتهما مرة

                                                 
 ٧٩: ص. أمحد خمتار عمر نفس املرجع،   ٤٦



 سلسلة إىل الكلمات معاين من معىن كل تشذير على اساسها يف نظريتهما تقوم

 معىن وكل .اخلاص إىل العام من تتقدم يأن هلا تسمع بطريقة مزتبة األولية العناصر من

 .املميز إىل الداليل احملدد إىل النحوي من احملدد تتقدم طاخل تتبع طريق عن حيدد للكلمة

 وحينئذ والشرح، التوصيف من الضروري القدر حيقق حىت التشذير حنو متجها ويظل

 ضوءا تلقى ال مادامت أخرى، حمددات أي إضافة يف فائدة هناك تبقى ال حيث يتوقف

  . ٤٧املعىن على

   التكوينية العناصر إىل املعىن حتليل. ب

 لوضع وحماولة احلقول، النظرية امتداد عناصر إىل التحليل بعضهم اعترب قدو

 التحليل دون احلقول نظرية قبول املمكن فمن ذلك مع .ثباتا أكثر طريق على النظرية

 بشكل الكلمات من معينة صغرية جمموعات إن القول املمكن عمن .والعكس العناصري

 العناصر حتديد مرحلة إىل بالتحليل نسري أن كذلك بينها، متنوعة عالقات ومتلك حقال،

 عناصرها إىل الكلمة بتحليل املرء يقوم أن املمكن من كذلك .كلمة لكل التكوينية

 يقدم بأن تلعبه، وذلك دور بأي أو املعجمي، احلقل بفكرة االعتراف دون التكوينية

 باعتبار التمييزية هنالحم أو مكوناته أساس على فيه لفظ كل ويعرف ألفبائيا، مرتبا معجما

  .٤٨املتبادل العالقة الداللية عناصرها جمموع هو الكلمة معىن

  

                                                 
 ١١٥ - ١١٤  : ص  .أمحد خمتار عمر نفس املرجع،    ٤٧
  ١٢٢ – ١٢١  :ص  . عمرأمحد خمتار، نفس املرجع   ٤٨



    ( Contextual Approach ) أنواعها و السياقية النظرية. ٦

  يالسياق املعىن تعريف. أ

 يف وهي وثيقا رباط ربط وتعىن ( Contexere ) الالتينية إىل ( Contex ) لفظة تعود

 هذا ويف الكالمى، احلدث فيها يظهر اللغة نطاق أوخارج لغوية، عالقة تعىن االصطالح

  .٤٩)احلال( املوقف والسياق ، اللغوي السياق ومها السياق، من نوعني إشارة التعريف

 احتماىل فهو املعجمى املعىن خالف على حمدد واحد معىن يه السياقية النظرية

 القرائن من يستنبط معىن وهو ى،املعام أواملعىن االجتماعى املعىنعليه  وتطلق .متعدد

 السياق ا تتصل اليت واالحوال اخلارجية الطروق مراعاة مع)  اللغوى السياق (اللغوية 

  ٥٠.اللغوى غري

. متعدد دالالت تكون قد الكلمة أن  "الكلمة  "هكتاب يف خليل حلمى وقال 

 فيها، ترد اليت املوقف و السياقات حتليل خالل من الكلمات يدرسون االجتاه هذا وعلى

 Linguistic   أو فيها، تدخل السياقات بتعدد متعددة دالالت تعطى الكلمة أن ذلك وهعىن

Distribution  
. متعددة دالالت ذات تكون قد الكلمة أن  "الكلمة " كتابه يف خليل محلى وقال

 لىوع .األضداد أو املعىن تعدد قبيل من اللفظي، املشترك أو املترادف من تكون كأن

 يف الكلمة لوضع وملموسة واضحة نتيجة مها ودقته املعىن حتديد أن جند ذالك من العكس

                                                 
    ١٥٧ :  ص .حيدر عوض فريد املرجع السابقة،   ٤٩
 ١٨٦ :ص  .٢٠٠١ .غريب دار :القاهرة .احلديث الغة علم و العربية دأود، حممد حممد  الدكتر  ٥٠



 الستعمال نتيجة التحديد هذا أن ومعىن. السابقة األمثلة يف رأينا كما تركيب، أو مجلة

  .  ٥١إجتماعيا أو لغويا السياق هذا أكان سواء سياق يف الكلمة

   السياق  أنواع .ب

 السياق خملصة عند وهو الدالىل، املعىن يسميه ما حسن ممتا الدكتور وقسم 

  :  االتى للشكل طبقا قسمني إىل معا اإلجتماعى والسياق اللغوى

   

  

  

  

  

 من فريث عند ونظريته السياق مفهوم يتكامل اللغوى التحليل يف املنهج هذا وميثل

 احلقيقة الداللة معرفة أو املعىن إىل آيةالنه يف تؤدى وكلها متشابكة، متعددة لغوى عناصر

   :٥٢يلى  كما نوعني إىل احلقيقة يف السياق فانقسم السياق، خالل من للكلمة

 والصرفية تيةالصو العالقات يف ويتمثل اللغوى، للحدث اخلىالد السياق .١

  .معني تركيب داخل الكلمات بني والداللة والنحوية

                                                 
 ١٥٧ : ص  خليل حلمى املرجع السابقة،   ٥١
 ١٠٥: ص. نفس تامرجع   ٥٢

 ىلالدال املعىن

  املقاىل املعىن
 الوظيفي واملعىن املعىن من املكون 

 )اللغوى  السياق( املعجمى 

 املقامى املعىن
 املعىن أو املقال أداء ظروف يشمل
 )اإلجتماعى  السياق (املقام     

 



 حيتويه، مبا احلال سياق وخأ اإلجتماعى، السياق يف ويتمثل ,اخلارجى السياق.  ٢

  .الكالمى للحدث اخلارجى اإلطار يشكل وهو

  :  نوعني إىل السياق مصطلح يقسمون علماء بعض كان ولذلك

   لغوىلا السياق. ١

 كما واجلمل والكلمات األصوات يف يتمثل أنه  ( Hatmann and stork ) بقول

 للسياق خاضعة عادة تكون مثال فاألصوات .لغوي نص أو معني، كالمى حدث يف نتتابع

  ٥٣.أصوات من بعده أويأيت يتقدمه مبا صوت كل فيتأثر فيه تتركب الذى

  : ٥٤ هى الداللة لدراسة مهمة تعترب الىت اللغوية السياقات أن إبراهيم صربى بقول

  ( Idiom )  والتعبريات ( Collocation ) التضام . أ

 يف الرموز عالقة هلا الىت األخرى ةوالكلم الكلمة من املعىن عالقة وحدة هو التضام

 كلمة املثال سبيل فعلى .خاص نوع من تضام التعبريات يستخدم .إليها املشار مستوى

  . "التقوى لباس " و " لباسا الليل واجعلنا"  يف اللباس

  ( grammar )   النحو علم. ب

 وحاول .صياغته أو املعىن مستويات من مستوى باعتبار التضام فريث نظر

 املثال سبيل وعلى يتناول، قد أن فزعموا األخرى، اللغوى التحليل مستويات يف آلخرونا

                                                 
 ١٥٠ - ١٤٥ : :ص  .١٩٩٥ .اجلامعة املعرفة دار :حديد إلسكندرية إطر الداللة علم ،السيد إبراهم سربى  ٥٣
 ١٥٣: نفس تامرجع، ص  ٥٤



 ارتباط بالنحو النظرية الناحية من يرتبط الذي"  الوظيفة ذات القوالب"  مستوى داخل

  ٥٥.تاما

  احلال سياق. ٢

 يف ويتمثل .النص أو اللغوي باحلدث صلة من له مبا اللغة عن اخلارجي العامل وميثله

 ومعىن ٥٦.أيضا الكالم يف والشتركني للمتكلم، والثقافية والنفسية اإلجتماعية الظروف

 اليت التحليلة الطرق نستخدم أن فالبد الكلمة املعىن دقيقة إىل الوصول أردنا إذا هذا

  ٥٧:هي العناصر وتلك مفهومه،.املختلفة اللغة فروع لنا تقدمها

 الكالم يشهد من وشخصيات " الثقايف ":  صية املتكلم والسامع، وتكوينهاشخ .أ

 أو ودورهم، اللغوي، بالسلوك عالقة من لذلك ما، بيان واوجد إن والسامع املتكلم غري

   .عنهم تصدر اليت الكالمية والنصوص بالكالم، يشاركون أم الشهور على يقتصر

 اركيش ملن اللغوي وبالسلوك باللغة عالقة ذات اإلجتماعية والظواهر العوامل .ب

 وكمكان السياسي وكالوضع دجل، له كان إن اجلو كحالة الكالمي املوفق يف

  .اخل...الكالم،

 وغري الضحك أو أواألغراع األمل أو كاالقتناع فيه، املشتركني يف الكالم أثر .ج

   .ذلك

                                                 
 ١٥٣: ص . نفس املرجع  ٥٥
 ١٦١ :ص . خليل حلمىاملرجع السابقة،  ٥٦

  ٢٣٧ :ص  ،١٩٩٥ اجلامعية، املعرفة دار :اإلسكندريةودراسات  نصوص اللغة وعلم اللغة فقة ،ياقوت  حممود  ٥٧



  : التاىل النحو على للسياق يقسيما K. Ammer أمري ك ) قترح ( وقد

   ( Lingustik Context )اللغوى السياق. ١

 .أومجلة أوعبارة أوكلمة أومورفيم أوفونيم بصوت حتيط اليت اللغوية، البيئة هو

 عصب ،) شددته ( الشيء عصبت :التالية اللغوية السياقات يف  "عصب"  كلمة مثال

 (الغبار  رأس ،عصب) أبيسه ( فائ الريق عصب ،) معليه واشتد ضمهم (أمر  القوم

  . ٥٨) هلزم (  املاء ،عصب) ركبه

  Emotional Context )                 ( العاطفي السياق. ٢

 قد والذي emotive meaning  ادان املعىن عن الكشف يتوىل الذي السياق هو

 املتكلم انفعال يف والضعف القوة درجة حيدد السياق وهذا. ٥٩آخر إىل شخص من خيتلف

 اشتركهما رغم  كلمة غري اإلجنليزية يف  كلمة مثال .أواعتداال  أومبالغة تأكيد يقتضى مما

 يف اشتركهما رغم  "يبغض"  كلمة غري العربية يكره " وكلمة .احلب هو و املعىن أصل يف

  .٦٠كذلك املعىن أصل

   ( Situational Context )  املوقفيالسياق. ٣

 يف ترح) كلمة استعمال مثال .الكلمة فيه تقع أن ميكن الذي اخلارجي املوقف هو

  :املوت بعد الترحيم مقام ويف ،) بالفعل البدء  (" اهللا يرمحك ":  العاطس تشميت ممقا

                                                 
  ١٥٩ - ١٥٨  :ص  .حيدر عوض فريدقة، املرجع الساب ٥٨ 
 ١٥٩: ص .  نفس املرجع ٥٩
 ٧١ - ٧٠: ص  . عمر خمتار امحد املر جع السابقة، ٦٠



 يف الرمحة طلب والثانية الدنيا، يف الرمحة طلب تعين فألوىل).  باالسم البدء (يرمحه  اهللا

  .٦١األخرة

  Cultural Context الثقايف  السياق. ٤

 املعىن وذلك ( social meaning ) االجتماعي املعىن عن يكشف الذي السياق هو

 املعىن أيضا ويدعى معني أوجمتمع ةمعني حبضارة واملرتبط أواجلملة الكلمة به توحي الذي

 .٦٢أخرى إىل بيئة من الكلمة داللة اختالف إىل يؤدى اتمع يف البيئات فاختالف الثقايف

 بالنسبة اعلىال  االمتاعي الطبقة على عالقة بريطنيا يف تعتربlooking glass   كلمة مثل

 ومعىن اللغوي، عند ثان ومعىن املزارع، عند معىن هلا  "جذر"  وكلمة mirror  لكلمة

 .رياضياتل عال عند ثالث

  

 

 

 

 

  

                                                 
 ٧١:ص .  نفس املرجع  ٦١
  ١٥٩ :ص  . حيدر عوض فريد املرجع السابقة،   ٦٢

  
  
  
  
 



  الباب الثالث

  عرض البينات وحتليلها

  

ûûûû  السورة  البقرة والنازعاتعن  حملة.  

  سورة البقرة

 نزل بأول السنة ا فيهكل آيا ت.  آيات٢٨٦سورة البقرة املدنية تتكون من  

ة عن ذبح البقرة يها قص بالبقرة ألن فتمسي.  يف الوداعتنزل هي ٢٨١اهلجرية إال اآلية 

  .ألا تبدؤ به" امل "  ت عامة، مسي إسرائيل وتصور عن طبيعة اليهودأمرا هللا لبىن

  :صفوة السورة 

  .الدعوة ألهل الكتاب واملشركني: اإلميان  .١

لزكاة، احلج، العمرة، القصص، احلالل  الصالة، ا عن:األحكام  .٢

عن السحر وغري  ، عن الوصية،اإلنفاق، عن اخلمر وامليسر، عن اليتمى، واحلرام

 .ذلك

وقصة بين ) آدم ، إبراهيم، موسى ( قصة األنبياء : القصص  .٣

 .إسرائيل

 .خيرب عن صفة املؤمنني، املتقني، املنافقني، التمثيل، يوم القيامة .٤

 



 النازعاتسورة 

نزلت هذه السورة بعد سورة النباء، .  آيات٤٦ورة النازعات املكية تتكون من س 

  .يف اآلية األوىل" النازعات "  من كلمة ةمأخوذمسيت بالنازعات 

  :صفوة السورة 

 .خترب عن القيامة وإنكار املشركني عنها:  اإلميان  .١

 .قصة موسى وفرعون: القصة  .٢

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  



  الالزم لوقفا فيها اليت أآليات. ١

يف سورة البقرة〈〈〈〈  
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النازعات ةسور〈〈〈〈 
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يف سورة البقرة و " منرا قدس " على املصحف  ىف القرآن الوقف الالزمأثر . ٢

  ىف املعىن النازعات

ú سورة البقرة  

  ٨:  البقرة. ١
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قال املنافقون أي عبد اهللا بن أيب بن سلول، ومعتب بن قشري، وجد بن : املراد

م حيث إ مياوأصحابه ويوم وسلمعليه  على اهللا و النيب صلى اهللا مقيس وأصحا 



" خيادعون اهللا والذين آمنوا "  .أي خيالفون اهللا" وما هم مبؤمنني : " قال اهللا تعاىل. القيامة

 .وسلم وأصحابه والذين آمنواعليه و النيب صلى اهللا  لفون اهللاأي خيا

من الناس الذين اختلفو ما أبطنوهم وما :   أوهم املعىن علىوإذا قرئ بالوصول

، مع أم اليؤمنون و "أمنا بااهللا وباليوم األخر " يقولون املنا فقني،  هم أظهروهم أي من 

صفة  " خيادعون"   الكلمةتصار. ليس من املؤمنني الذين   خيادعون اهللا والذين آمنوا

خيادعون " و لفظا للكلمة  بل، ولو كان فيه تعلقا معىن. تترا مساللمؤمنني، ألن هلا ضمري

   املعىن أوهم. (  منهاألقرب الكلمة  إىل  الضمري، خوفا أن يعودعليهحسن الوقوف األف" 

  )واملراد 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف احلسن ألنه يوقف 

من نوع :  املعىن هي إذا نظرنا من ناحية و. على ما مت معناه ويتعلق مبا بعده لفظا ومعنا

ها في، و ىخراألتوضح البيان و الكلمة ويتعلق بالكلمة  ألن بني اجلملتني املعىن السياقي

 .نحوناحية الاللفظي من تعليق 

  .املراداملعىن و يوهم على  ية نستنبط أن الوصل يف هذه اآلو من هنا

    ١٤٥ : البقرة. ٢
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: "  على ما تقول، فقال اهللا تعاىل آيةائتنا ب: يعين اليهود والنصارى قالوا : املراد 

" يعين الكعبة " ما تبعوا قبلتك " معجزة  " آيةبكل " " ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 

. " املقدسد تستقبل بيت ألن اليهو" وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض 

" وسلم، واملراد به االمة، عليه ، اخلطاب إىل النيب صلى اهللا مراده" ولئن اتبعت أهواءهم 

الذين آتيناهم . " إنك إذاً ملن الظاملني" من احلق يف القبلة، " من بعد ما جاءك من العلم 

فون حممداً صلى اهللا يعين مؤمنني أهل الكتاب يعر" الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

  .وسلم كما يعرفون أبناءهمعليه 

 هم الذين آتيناهم الكتاب ظاملنيالأن : "   أوهم املعىن علىوإذا قرئ بالوصول

" الذين"  الكلمة تصارفوسلم كما يعرفون أبناءهم، عليه  يعرفون حممد صلى اهللالذين 

   ".صفة للظاملني 

قف فيها من وقف التام ألنه يوقف على اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الو

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه وعدمما مت معناه ومل يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معنا، 

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم فهو املعىن

" والذين" خرب إن، "   ملن الظاملني "الكلمة : ، وقد إنتها القول، يعينقبله مما شيء إعادة

معناه  من نوع املعىن األساسي ألن:  املعىن هيإذا نظرنا من ناحية  و.كلمة جديدة مبتدأ

  .، اى قد مت معناه وإعرابه يف الوقفايفكالبه موقفا يف اللفظ اوإعر

  .املراداملعىن و   علىيوهم ية نستنبط أن الوصل يف هذه اآلو من هنا



  ٢١٢: البقرة  .١
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 يف الدنيا ويسخرون من ضعفاء أن الكافرين كانوا يتمتعون مبا بسط اهللا: املراد  

املؤمنني وفقراء املهاجرين لفقرهم مع أم من املتقني، يعين هؤالء الفقراء  فوقهم يوم 

 .ين والكافرون يف أسفل السافلنيعلىالقيامة  ألم يف أعلى 

أن الذين كفروا يسخرون الذين آمنوا "  على  املعىنأوهم وإذا قرئ بالوصول

واملتقني  " ظرف، بتقدير" فوقهم " ن آمنوا،  الذي_عطف ل" لذين اتقوا ا. " والذين اتقوا

  . "الذين يستقرون فوقهم 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف التام ألنه يوقف على 

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه وعدمما مت معناه ومل يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معنا، 

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم هوف املعىن

اجلملة األول خيرب : ، يعىناملتضادتني الصفتني بني الفصل  فيهويكون، قبله مما شيء إعادة

:  املعىن هيإذا نظرنا من ناحية و .عن حال الكافرين، واجلملة بعده خيرب عن حال ملتقني

، اى قد مت معناه به موقفا يف اللفظ الذي كافيا فيهامعناه وإعر األساسي ألنمن نوع املعىن 

  .وإعرابه يف الوقف

  . ليس املعىناملرادعلى  يوهم ية نستنبط أن الوصل يف هذه اآلو من هنا



  ٢٤٦:  البقرة. ٤
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إذ هم قالوا " يعين . أمل تر إىل املإل من بين إسرائيل من بعد وفاة موسى:   املراد 

 وقال السدي عليه السالمالنيب فقال قتادة هو يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف   (  لنيب

 ."ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا  "هلم )  ونامسه مشع: 

أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل من بعد "  :على املعىن أوهم وإذا قرئ بالوصول

" أمل تر "  الكلمة  ،"نا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا ابعث ل" موسى حينما قال املأل لنيب هلم 

هلم، مع أن قصة املأل من بين إسرائيل خمصوص لقصة املأل من بين إسرائيل إذ قالوا لنيب 

  ". كثرية 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف احلسن ألنه يوقف 

من نوع : املعىن هي إذا نظرنا من ناحية و. ومعىنعلى ما مت معناه ويتعلق مبا بعده لفظا 

ها في، و ىخراأل بالكلمة  توضح البيان و الكلمة ويتعلقألن بني اجلملتني املعىن السياقي

 تر او حال منه، وهي_ظرفا ل"إذ " الكلمة  "، يعينالنحوناحية اللفظي من تعليق 

  ."ختصيص القصة

                                          .يوهم على املعىن واملراد اليةو من هنا نستنبط أن الوصل يف هذه اآل

  ٢٥٣: البقرة . ٥
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" درجات ورفع بعضهم "، عليه السالمو الكلمة اهللا تعاىل يعين موسى :   املراد

وسلم، وعيسى ابن مرمي آتاه اهللا الكتاب وأيداهللا له بروح عليه يعين حممداً صلى اهللا 

  . القدس

كل الرسول له الفضل من اهللا، ومن "  : على املعىن أوهم وإذا قرئ بالوصول

و السالم عليه  الذي كلم اهللا له تكليما، و حممد صل اهللا عليه السالمفضلهم كموسى 

  ".س لعيسى بن مرمي هللا بروح القد  درجاته على غريه، وأيد االذي رفعه اهللا

  الكايف ألنه يوقفوقفمن   هويستنبط الباحث أن الوقف فيها اعتمادا على ذالك

بعده،  عما واستغنائه به لالكتفاء ه يف املعىن دون اللفظاته متعلق بعدالتام يف ذ كالم العلى

 شيء إعادة غري من بعده مبا ويبدأ، جوازاعليه   او وصلوقف ،الفظي ال معنوياتعليق فال

خرب " منهم  " .بعده جديدة، ولكن األحسن الوقوف ألن الكلمة قبله الذي مالكال من

اعرابه موقف من نوع املعىن االساسي ألن معناه و:  إذا نظرنا من ناحية املعىن هي  و.مقدم

ختصيص )  بعض علىا بعضهم فضلن( خرب، )  الرسل (مبتدأ )  تلك . (يف اللفظ الكايف

 .مبنقبه ليست لغريه

  .املراداملعىن و على   اليوهميةو من هنا نستنبط أن الوصل يف هذه اآل

    ٢٥٨:  البقرة. ٦
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هل انتهى إليك يا حممد خرب الذي حاج إبراهيم أي خاصم وجادل، وهو :  املراد 

أن آتاه " منرود وهو أول من وضع التاج على رأسه، وجترب يف االرض وادعى الربوبية ؟ 

  . وطغيانهأي ألن آتاه اهللا امللك فطغى أي كانت تلك احملاجة من بطر امللك" اهللا امللك 

امل تر يا حممد اادلة بني إبراهيم ومنروذ، "  : على املعىن أوهم وإذا قرئ بالوصول

   .اى جمادلة حني اتى اهللا له امللك"  حني اتى اهللا إبراهيم امللك 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف احلسن ألنه يوقف 

من نوع :  املعىن هي إذا نظرنا من ناحية و. فظا ومعىنمعناه ويتعلق مبا بعده لعلى ما مت 

ها في، و ىخراأل توضح البيان و الكلمة ويتعلق بالكلمة ألن بني اجلملتني املعىن السياقي

 تر او حال منه، وهي_ظرفا ل" إذ " الكلمة  " اللفظي من ناحية النحو، يعينتعليق 

  ."ختصيص القصة

  . املعىن واملراد علىيوهم اليةآل يف هذه اومن هنا نستنبط أن الوصل

  ٢٧٥ : البقرة. ٧
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أي الذين يعاملون ويأكلون الربا قي الدنيا كانو يف يوم القيامة يقومون :  املراد 

أي " ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا . " كما يقوم الذي يصرعه الشيطان من اجلنون

وأحل اهللا البيع وحرم : "  وقال اهللا .ذلك الذي نزل م لقوهلم هذا واستحالهلم أياه

  " الربا 

قيام الذين يعاملون ويأكلون كقيام الذي ال  أن":   على املعىنأوهموصول وإذا 

احل اهللا البيع  " و" أن البيع مثل الربا "  قول يصرعه الشيطان من اجلنون بسبب قولني،

  ."وحرم الربا 

ها من وقف التام ألنه يوقف على اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف في

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه وعدمما مت معناه ومل يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معنا، 

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم فهو املعىن

اجلملة األول خيرب :  ، يعىننياملتضادت الصفتني بني الفصل  فيهويكون، قبله مما شيء إعادة

 املعىن هيإذا نظرنا من ناحية و .ظن الفاسقني عن الربا، واجلملة بعده خيرب عن حدود اهللا

، اى قد مت به موقفا يف اللفظ الذي كافيا فيهامعناه وإعر من نوع املعىن األساسي ألن: 

  .معناه وإعرابه يف الوقف

 املعىن ثابت .يوهم املرادها ليس املعىن ية يف هذه اآلومن هنا نستنبط أن الوصل

 الدنيا كانو يقومون كما يقوم الذي على أن احلال الذين يعاملون ويأكلون الربا يف

 .يف يوم القيامة يصرعه الشيطان من اجلنون



  

ú  سورة النازعاتيف  

   ٥: النازعات . ٨
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  . ئكة وكلوا بأمور عرفهم اهللا عز وجل العمل الهم امل: قال ابن عباس : املراد 

جربيل، وميكائيل، وملك : يدبر االمور يف الدنيا أربعة : قال عبد الرمحن بن سابط 

: فموكل بالريح واجلنود، وأما ميكائيل : م السالم، أما جربيل عليهاملوت، وإسرافيل، 

فهو : فموكل بقبض االرواح، وأما إسرافيل: ، وأما ملك املوت فموكل بالقطر والنبات

، يعين النفخة األوىل، يتزلزل " يوم ترجف الراجفة  ": قال عز وجل .معليهيرتل باالمر 

  .ويتحرك هلا كل شيء، وميوت منها مجيع اخلالئق

الخرة قسم اهللا با مللئكة اليت تدبر االمور ا"   : على املعىنأوهم وإذا قرئ بالوصول

ظرف الزمن  "يوم ترجف الراجفة"   اجلملة تملا ينفخ الصور يف نفخة واحدة، صار

  "لقسم اهللا

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف التام ألنه يوقف على 

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل تياجهاح وعدم،  يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معىنما مت معناه ومل

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم هوف املعىن



 السابقة إذا نظرنا من يةمن اآل. قسم اهللا ؤالء األشياء، وقد إنتهى قبله مما شيء إعادة

ساسي ألن معناه واعرابه موقف يف اللفظ الذي مكايف من نوع املعىن األ: هيناحية املعىن 

" يوم ترجف الراجفة " ملة اجل، وكرها اهللا يف القسم هؤالء االشياء اليت ذيه، يعىن كايفف

  .لتحاسنب الناس  يوم ترجف الراجفةمجلة جديدة بتقدير لتبعثن و

  . يوهم املعىن و املراديةل يف هذه اآلومن هنا نستنبط أن الوص

   ٩ : النازعات. ٩
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       " خاشعني من الذل : "  الناس يف يوم القيامة أبصارها خاشعة، كقوله نكا:  داملرا

نا ملردودون أا"  :يعين املنكرون للبعث إذا قيل هلم إنكم مبعوثون بعد املوت " يقولون " 

  .ري أحياًء بعد املوت كما كنا ؟إىل أول احلال وابتداء االمر، فنص:  أي " ؟يف احلافرة

أن أحوال الناس يوم القيامة أبصارها " :   على املعىن أوهموإذا قرئ بالوصول

لون أنريد  أبصارها خاشعة ويقو"ولون أنريد بعد املوت إىل احلياة، ا اجلملة خاشعة ويق

لناس  الوااح، مع أن أبصارا خاشعة  الناس يف يوم القيامةلاحوا "بعد املوت إىل احلياة 

  .)أوهم املراد  ( "للمنكرين " أنريد بعد املوت إىل احلياة " مجيعا والقول 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف التام ألنه يوقف على 

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه وعدمما مت معناه ومل يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معنا، 

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم فهو املعىن



من نوع املعىن االساسي ألن معناه : إذا نظرنا من ناحية املعىن هي و. قبله مما شيء إعادة

يف احلواديث عن احوال الناس يوم القيامة،  ، يعىن كافياابه موقف يف اللفظ الكايفواعر

  . قول املنكرينمجلة جديدة، وهي" نا ملردودون يف احلافرة يقولون أا"     واجلملة 

املعىن . "  ليس املعىنمراد يوهم على امليةل يف هذه اآلومن هنا نستنبط أن الوص

  ". خاشعة  يوم القيامة يوم القيامة ابصار الناسثابت على أن

   ١٢: النازعات . ١٠

(#θä9$s% y7ù=Ï? # ]Œ Î) îο §� x. ×ο u�Å�% s{ ¢¢ ¢¢     ∩⊇⊄∪ $oÿ©ςÎ*sù }‘ Ïδ ×οt� ô_ y— ×ο y‰ Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪   

، رجعة "تلك إذاً كرة خاسرة : " ، يعين املنكرون الذين قالوا "قالوا : " املراد 

فإمنا : "  اهللا عز وجلقال.  خائبة، يعين إن رددنا بعد املوت لنخسرن مبا يصيبنا بعد املوت

 .معوا، يس"واحدة " ، صيحة، "زجرة " النفخة االخرية، : ، يعين"هي

إذا هذه الرجعة "  يوم القيامة  قال املنكرون:على املعىن أوهم وإذا قرئ بالوصول

   ) املراد أوهم. ( "خاسرة عندنا وهذه الرجعة بزجرة واحدة 

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف التام ألنه يوقف على 

 أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه وعدم، عىن يتعلق مبا بعده ال لفظا وال مما مت معناه ومل

 غري من بعده مبا واالبتداء ،عليه الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام كالم فهو املعىن

من نوع املعىن االساسي ألن معناه : إذا نظرنا من ناحية املعىن هي و. قبله مما شيء إعادة



  الكافرين، واجلملة بعده عن احوالقصةيف ال ، يعىن كافياابه موقف يف اللفظ الكايفواعر

   . عز وجلمجلة آخر أي قول اهللا)  فإمنا هي زجرة واحدة( 

املعىن . " راد ليس املعىن امل يوهم علىيةل يف هذه اآلومن هنا نستنبط أن الوص

  . يوم القيامة هي رجعة خاسرة للكافرينثابت على أن

  ١٥: النازعات . ١١

ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym # y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒÎ) çµ1yŠ$ tΡ …çµ š/ u‘ ÏŠ#uθ ø9 $$Î/ Ä £̈‰ s)çRùQ$# “�θ èÛ ∩⊇∉∪  

 .قد جاءك ياحممد حديث موسى: املراد

هل اتى اليك يا حممد عن حديث موسى  "  : على املعىن أوهم وإذا قرئ بالوصول

احلوادثه يعىن خمصصا حلديث موسى من ". إذ نادى موسى ربه بالواد املقدس طوى 

   . ربه بالوا املقدس طوى ناداهحديث موسى ملا

اعتمادا على ذالك يستنبط الباحث أن الوقف فيها من وقف احلسن ألنه يوقف 

من نوع : املعىن هي إذا نظرنا من ناحية و. على ما مت معناه ويتعلق مبا بعده لفظا ومعنا

تعليق ها في، و  توضح البيان و الكلمة ويتعلق بالكلمة أخرألن بني اجلملتني املعىن السياقي

 إذا نظرنا من ناحية و. احلديث_ظرفا ل" إذ " الكلمة  "اللفظي من ناحية النحو، يعين

"  يعىن اجلملة ، فيها تعلقا لغويا يف علم النحومن نوع املعىن السياقي ألن: املعىن هي

   . وهي ختصيص القصة من قصائص موسى"إذ " عامل كلمة " حديث موسى 

  .يوهم على املعىن واملراد الية يف هذه اآلنستنبط أن الوصلومن هنا 



   التلخيص                                   

 اآلثار املعىن الوقف اآلية السورة رقم

 على املعىن واملراديوهم  السياقي احلسن ٨- ٩ البقرة ١

 على املعىن واملراديوهم  األساسي التام ١٤٦-١٤٥ البقرة ٢

 على املراديوهم  ياألساس التام ٢١٢ البقرة ٣

 اليوهم املعىن واملراد السياقي احلسن ٢٤٦ البقرة ٤

 اليوهم املعىن واملراد األساسي الكايف ٢٥٣ البقرة ٥

 اليوهم املعىن واملراد السياقي احلسن ٢٥٨ البقرة ٦

 يوهم على املعىن ليس املراد األساسي التام ٢٧٥ البقرة ٧

 هم على املعىن واملراديو األساسي التام ٦- ٥ النازعات ٨

 يوهم على املراد ليس املعىن األساسي التام ١٠- ٩ النازعات ٩

 يوهم على املراد ليس املعىن األساسي التام ١٣-١٢ النازعات ١٠

 اليوهم املعىن واملراد السياقي احلسن ١٦-١٥ النازعات ١١

  

  

  

  



  الباب الرابع

  لخص واإلقتراحاتامل

  

  :ص عن نتائج البحث واإلقتراحات، كما اآلتية حيتوى هذا الباب على ملخ

  البحثخالصة  -أ 

اعتمادا على ما قدمه الباحث من مشكلة البحث والبحث النظرى يف الباب األول 

وعرض البيانات يف الباب الثاين مث حتليل البحث يف الباب الثالث، خلص الباحث مبحثه إىل 

  :األمور التالية 

، ٢١٢، ١٤٦- ١٤٥، ٩- ٨:  قع يف اآلية الوقف الالزم يف سورة البقرة ت .١

-٩، ٦-٥: و يف سورة النازعات تقع يف اآلية  .٢٧٥، ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٤٦

١٦- ١٥، ١٣- ١٢، ١٠. 

إما ، أرتعةإذا قرئت بالوصل الوقف الالزم يف سورة البقرة والنازعات عالمة آثار  .٢

يس املعىن يوهم على املراد ل يوهم على املعىن واملراد وإما يوهم على املراد وإما

 .اليوهم املعىن واملراد وإما

 

 

 

  

 



  االقتراحات .ب

قتراحات حسب ما يتعلق بآثار ونتائجها فعرض الباحث اإلومن الدراسة السابقة     

 :  املعىنعلى الوقف الالزم

 ألن به، واملطالعة التعمق ناعلي فينبغىومن املعلوم أن علوم القرآن خآصة عن الوقف،  . ١

  . املراد ماإ و املعىن على يؤثر امإ الوقوف خطيئة

. البحث هذا كمال إىل والباحثون القراء ينتقد أن البحث هذا متام بعد الباحث ارج. ٢

 هو الباحث استعمله الذى املوضوع أما. النقصان من وقريبا  الكمال عن بعيدا لكونه

  عىن،امل على وأثره والوصول الوقوف بني الوقفية الناحية من خاصة جديد موضوع

 الوقوف آثار عن بحثال ولكن ،كثري القرآن يف الوقوف بحثالو ،كثري املعىن بحثالو

 بأن الباحثني إىل الباحث إقترح احلجة، فلتلك. حمدودة مراجعه ألن قليل، والوصول

 .والدراسة البحث بأحسن املوضوع ذاه ويستحسنوا يستمروا

    و نستفيد فيه حسنة مرضية وعلما واحلمد هللا الذي أعان عبده و سهل مجيع أموره، 

  .نافعا وعمال مقبوال ورزقا طيبا
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