
 

  لرسم العثمايناملصحف الوقف يف عالمات 
  نآ الوقف سورة املائدة بني القر عالماتدرسة مقارنة داللية عن(

  )نسيةوعة اجلمهورية اإلنداب اململكة العربية السعودية وط يف طباعة
  

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

  اللغة العربية وأدااىف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة ىف شعبة 
  
  إعداد

  هون نعمة
٠٤٣١٠١٢٧  

  
   

  
  داأبية وشعبة اللغة العر

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

٢٠٠٨  



 

ةوزارة الشؤون الديني  

اجلامعة اإلسالمية مباالنجة احلكومي   

   املشرفموافقة

  محة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ور
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا وبعد،

   : ةه الباحثت كتبيالبحث اجلامعي الذإن هذا 
  هون نعمة:   االسم

  ٠٤٣١٠١٢٧:   رقم القيد
  عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين:   املوضوع 
 عن عالمات الوقف سورة املائدة بني القرآن دالليةمقارنة دراسة (  

  ) طباعة اململكة العربية السعودية و طباعة اجلمهورية اإلندونسيةيف
 على الشكل ليكون الالزمةواإلصالحات   نظرنا وأدخلنا بعض النقدياتقد

حلصول على درجة متام الدراسة واالاملناقشة شروط احد ستيفاء ال املطلوب
دا باجلامعة أة ويغة العربلة والثقافة يف شعبة الية العلوم اإلنسانيسرجانا يف كل

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ ياإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراس
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٩تقريرا مباالنج،
  املشرف
  

  عبد الوهاب رشيدى املاجستري
  ١٥٠٣٢٥٢٨: رقم التوظيف 



 

ةوزارة الشؤون الديني  

اجلامعة اإلسالمية مباالنجة احلكومي   

   جلنة املناقشةموافقة

  :أجريت املناقشة على البحث اجلامعي الذى قدمه الباحثة 
  هون نعمة:   اإلسم

  ٠٤٣١٠١٢٧:   رقم القيد
  عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين:   املوضوع 
 عن عالمات الوقف سورة املائدة بني القرآن دالليةمقارنة دراسة (  

  )اإلندونسية ودية وطباعة اجلمهوريةيف طباعة اململكة العربية السع
) S-I( وقررت جلنة املناقشة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانا

يف شعبة اللّغة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية 
م كما يستحق أن يواصل ٢٠٠٨-٢٠٠٧احلكومية مباالنج للعام الدراسى 

  :األساتيذ املناقشون  .ما هو أعلىدراستها إىل 
 )______________ (  املاجسترياحلاج محزوى الدكتوراندوس  - ١

 )______________ (          ري املاجستتوفيق الرمحن - ٢

  )______________ (       ري املاجستعبد الوهاب رشيدى - ٣
  ٢٠٠٨ سبتمبري ٢٩ريرا مباالنج، حت

  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  

  رياملاجست الدكتور احلاج دميطى أمحدين
 ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف 



 

ةوزارة الشؤون الديني  

اجلامعة اإلسالمية مباالنجة احلكومي   
  موافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  

سلّمت كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ا
   :الباحثةه تامعي الذى كتبمباالنج البحث اجل

  هون نعمة:   اإلسم
  ٠٤٣١٠١٢٧:  رقم القيد
  داأاللّغة العربية و:   الشعبة

  عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين:   املوضوع 
 عن عالمات الوقف سورة املائدة بني القرآن دالليةمقارنة دراسة (  

  )رية اإلندونسيةيف طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهو
لحصول على درجة سرجانا يف كلية العلوم ل وتهاالمتام دراس

دا باجلامعة اإلسالمية احلكومية أاإلنسانية والثقافة يف شعبة اللّغة العربية و
  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ يمباالنج للعام الدراس

  ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٩تقريرا مباالنج، 
  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  
  

  رياحلاج دميطى أمحدين املاجست الدكتور
  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف 



 

ةوزارة الشؤون الديني  

اجلامعة اإلسالمية مباالنجة احلكومي   
  شعبة اللغة العربية وأدا رئيسموافقة 

  

ة احلكومية ية والثقافة باجلامعة اإلسالمية العلوم اإلنسانيسلّمت كلا
   :الباحثةه تذى كتبمباالنج البحث اجلامعي ال

  هون نعمة:   اإلسم
  ٠٤٣١٠١٢٧ : رقم القيد
  داأة ويغة العربلال:   الشعبة

  عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين:   املوضوع 
 عن عالمات الوقف سورة املائدة بني القرآن دالليةمقارنة دراسة (  

  )نسيةيف طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهورية اإلندو
يف كلية العلوم (S-I)  لحصول على درجة سرجانال وتهاالمتام دراس

دا باجلامعة اإلسالمية احلكومية أاإلنسانية والثقافة يف شعبة اللّغة العربية و
  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ يمباالنج للعام الدراس

  ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٩تقريرا مباالنج، 
  سعبة اللغة العربية وأداا رئيس

  
  

  رياملاجستانا ورجاديناتا ولداحلاج 
  ١٥٠٢٨٣٩٩٠: رقم التوظيف 



 

  شهادة اإلقرارشهادة اإلقرارشهادة اإلقرارشهادة اإلقرار

  ه، أدناأنا املوقع
  هون نعمة:   اإلسم

  ٠٤٣١٠١٢٧:  رقم القيد
  تنجوالعني، سيدوارجو، جاوى الشرقية:   العنوان

  الذي حضرته لتوفري شروط النجاحأن هذا البحث اجلامعيب أقر  
دا بكلية العلوم أبة اللّغة العربية ويف شع) S-I(درجة سرجانا  على للحصول

   :حتت املوضوع،اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج
  عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين

 عن عالمات الوقف سورة املائدة بني القرآن يف طباعة دالليةمقارنة دراسة (
  )هورية اإلندونسيةاململكة العربية السعودية وطباعة اجلم

  .حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي وتأليف اآلخر
وتبني أا فعال حبثي فأنا أحتمل  وإذا ادعى أحد استقباال أنه من تأليفه

شعبة املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية عليه من جلنة املناقسة ومن 
ية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية دا بكلية العلوم اإلنسانأاللّغة العربية و

  .مباالنج
  ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٩حتريرا مباالنج، 

  ةالباحث
  
  

  هون نعمة
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"Dan bacalah Alquran itu dengan 

perlahan – lahan " 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ا�ه�اء
 

  : عنهم إىل من شجعين لكتابة هذا البحث البسيط

مها يربيانين يف حناما على التقـدم       , نيوبأبـي وأمـي احملب   ♦

 لنيل اآلمال، وجزامها اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة 

  مجيع أساتيذي الكرماء ♦

  مجيع إخوانـي وأخواتـي ♦

  و مجيع أصدقائـي يف هذه اجلامعة ♦

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  



 

 كلمة الشكر

رب العاملني والصالة والسالم على بسم اهللا الرمحن الرجيم، احلمد هللا 
رسوله الكرمي سيدنا ومولنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممد وعلى آله وأصحابه 

  :أما بعد. أمجعني
 عالمة الوقف يف "قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي باملوضوع   

درسة مقارنة داللية عن عالمات الوقف سورة ( املصحف لرسم العثماىن
يف طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهورية املائدة بني القرآن 

 قد ا من النقصان واألخطاء مع أة كثريا أة الباحثتوعرف،")اإلندنسية
  .ا بقلة معرفتها وصواا لكماهلة الباحثتاجتهد

 بدون مساعدة األساتيذ ى أن هذه الكتابة مل تنـتهة الباحثتوفهم
 دقيق الشكر هلم ة الباحثتلذلك قدم. الكرماء واألصدقاء األحباء وغريها

  : حىت اية هذا البحث اجلامعي، خصوصا إىل االذي ساعدوه
امعة مدير اجل، فضيلة األستاذ فروفسور الدكتور احلاج إمام سفرايوغو .١

  .اإلسالمية احلكومية مباالنج
  العلومعميد كلية ،الدكتور دمياطي أمحدين املاجستريفضيلة األستاذ  .٢

 .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلالثقافة يف اإلنسانية و

شعبة اللغة العربية  رئيس ،املاجستريفضيلة األستاذ ولدان وارغا ديناتا  .٣
 وأدا

 ةالذي يشرف الباحث الوهاب رشيدى املاجستري عبد فضيلة األستاذ .٤
  على كتابة هذا البحث اجلامعي كتابة جيدة



 

ناما على التقدم لنيل اآلمال، يربيانين يف ح مهاوالداي احملبوبني،  .٥
 .وجزامها اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة

 خريا  اهللا جزاهم. وأدامجيع أساتذتى وأستاذاتى ىف قسم اللغة العربية .٦
 .كثريا مجيع العلم

أخيت الكبرية عفّة الزكية وأخي الكبري جايونو، وحررييت الصغرية  .٧
صغرية نعيم النسواة و عيد املغفرة، ال أخيت, "جاهايا عمدنا نيل رزقي"

 .هم يساعدونين بدعائهم حىت وصلت إىل اية البحث اجلامعي

عفة، نانيك، لولوك، ) : wisma hijau(مجيع أصحايب يف ويسما إجيو  .٨
فوتري (ليليك، ليلة، أفالح، ليىن، إيزون، نيلى، إيلول، ويف اجلامعة 

عائهم ويسامهوا ، هم يعطيين احلماسة ويساعدونين بد)ومنجيات
آرائهم وأفكارهم على امتام كتابة هذا البحث اجلامعي حىت وصلت 

 .إىل اية هذا البحث اجلامعي

كل منا يف صناعة للك أرجو اهللا أن جيزيهم جزاء عظيما، وغفر اهللا ولذ
وأرجو منكم أيها القارئون أن تقدموا اإلصالحات إذا .هذا البحث

ن جيعل كل هذه عبادة و تكون هذه عسى ربنا أ. وجدمت األخطاء فيه
  .الكتابة نافعة يف الدين والدنيا واآلخرة، آمــني يا رب العاملني

  
  ة    الباحث

   
  

  ن نعمةهو  
  



 

 ملحص البحث
عالمات الوقف يف املصحف لرسم العثماين، . ٢٠٠٨ – ٠٤٣١٠١٢٧ن نعمة ، هو

  .ريد الوهاب الرشيدي املاجستالكلية اإلنسانية والثقافة يف القسم العربية، املشرف، عب
     

 الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة لىقطع الصوت ععبارة عن والوقف هو 
بنية استئناف القراءة البنية اإلعراض عنها، ويأيت يف رؤوس اآليات وأوساطها، والبد 

 جواز  الوقف فحكم.معه من التنفس، وال يأيت يف وسط الكلمة وال فيما اتصل رمساً
 كان القارئ بنية استئناف القراءة ووفق القارئ يف الكلمات معينا اليت ال يفسد إذا

معرفة الوقف أمهية كبرية يف كيفية أداء القرآن وحفظ على سالمة . املعىن والداللة
معاين اآليات وبعد عن اللبس ووقوع يف اخلطاء، وهذا حيتاج إىل دراية علوم العربية، 

ستخدم الباحثة  يف  البحثو هذا .آن، حىت ال يفسد املعىنعلم القراءات وتفسري القرو
 الوقف ىف القرآن الكرمي  عالماتما موضع اوال ،:هذا البحث األسئلة  التالية وهي 

 القرآن الكرمي يف  يف الوقف عالماتيف طباعة اململكة العربية السعودية، وما موضع
 الوقف يف  عالماتاختالف ما أثر ثانيا ،. املائدة طباعة اجلمهور اإلندونسية يف سورة

  .املعىن 
 )Kualitative methode(املنهج الكيفيت  تستخدميف هذا البحث  الباحثة تكان  

فلذلك طريقة مجع البيانات أم املنهج الذى .باستعمال منهج املقارنة ومنهج الوصفى
 Documenter(تستخدم ا الباحثة ىف عملية مجع البيانات هي طريقة الوثائقية 

Metode(،  وهي طريقة علمية جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة نظر الوثائق
الكتب علوم القرآن واملقاالت واألنتارنيات والتفاسري  املوجودة ىف مكان معني من

  .والكتب األخرى الىت تتعلق ذا البحث
ومن مجع البيانات يقوم الباحثة بتخطيط اخلطوات للحصول على النتائج   

القرآن الكرمي يف يف املائدة قراءة ومطالعة اآليات سورة أوال، : جوة وهي ما يلي املر
 املادة اليت استخراج ثانيا،. طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهور اإلندونسية



 

 طباعة اململكة العربية السعودية  يفالقرآن الكرمي الوقف ىف  عالماتتضحن على
 وصف املقارنة بني عالمات الوقف ثالثا،.  املائدة ىف سورةنسيةوطباعة اجلمهور اإلندو

ىف  طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهور اإلندونسية  يف الكرمييف القرآن
  . االستنتاج رابعا،. املائدةسورة

 طباعة اململكة يف نتائج هذا البحث كان إختالف عالمات الوقف بني القرآن
ال يغري يف املعىن أو   املائدةىف سورةوطباعة اجلمهور اإلندونسية العربية السعودية 

الوصل ,عالمات الوقف هي جائز، الوقف أوىل. يفسدها ولكن سوف يؤثر يف مرادها
الوقف الزم، الوقف فيه، ووقف معانقة كالهم من نوع الوقف الذى يأتى , أوىل

  .معىن صحيحا
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  باب األول

 مقدمة

  خلفية البحث.أ

بياء واملرسلني نمت األ خاىكالم اللّه الذي املرتل عل  الكرمي هوالقرآن
 الذي املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا -عليه السالم - منيطة اآلبواس

 ١.املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس بالتواتر

 ،يف قراءة القرآنخاصة القرآن هو الكتاب الكرمي الذى له رموز 
ترتيال أن يكون قراءته و  ليس كقراءة الكتب األخرى،ة القرآنوقراء

معاين القرآن دى القارىء واملستمع يف لأثرها و يدا جتهتالوو صحيحا،و
العلماء قدميا وحديثا عناية بتالوة القرآن حىت يكون و. وإدراك أسرار إعجازه

  . هذا عندهم بتجويد القرآنسمىيالنطق صحيحا، و
 والتجويد وإن كان صناعة علمية قواعدها اليت تعتمد يف كيفية قراءة 

 ته ترجع إىل كيفية الوقف واإلمالة واإلدغام وإحكام اهلمزالقرآن،وقاعد
 قواعد أن يعرف منلقارىء بد لال  ٢.والترقيق والتفخيم وخمارج احلروف

  أن يعريف القارىء مثلحيفظ على سالمة معاين القرآن،كي لقراءة القرآن 
 هيعريف هذأن  و،اف القراءةنئجواز قطع الصوت عن الكلمة بنية است

   . بالوقفأيضا الدراسة
يتنفس فيه   الكلمة زمنالى قطع الصوت ععبارة عن الوقف هوو

رؤوس  ويأيت يف، عنهابنية اإلعراضال ناف القراءةالقارئ عادة بنية استئ
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 وال يأيت يف وسط الكلمة وال فيما ، والبد معه من التنفس،أوساطها واتاآلي
ف القراءة ووفق القارئ بنية استئناكان  إذا فحكمه جواز ٣.مساًر اتصل

  . القارئ يف الكلمات معينا اليت ال يفسد املعىن والداللة
 يهتم ا أنينبغي للقارئ لذا، الوقف من أهم أبواب التجويد و
قوله عن  ريشتفيف  رضي اهللا عنه عليعن ذكر ابن اجلزري اثرا  فقد ،ويعرفها
 ٤.فة الوقوفرهو جتويد احلروف ومع : ، أنه قال" ترتيالالقرآنورتل : "تعاىل

 النيب أن: ي عن سلمة رضي اهللا عنهاو ملا روى أمحد وأبو داود والترمذأ
بسم اهللا الرمحن : " يقول،آيةو قطع آية ، إذا قرأان ك.لى اهللا عليه وسلمص

: ، مث يقول مث يقف،"احلمد اهللا رب العاملني: " مث يقول، مث يقف،"الرحيم
من هذا  و5. مث يقف،"لك يوم الدينما: "، مث يقول مث يقف،"الرمحن الرحيم"

احلديث يبن عن جواز الوقف وجواز العلماء الجتهادى عن وضع عالمات 
  . لغري العريبهيتعلمه وحيافظالقرآن و ارئ ليقراءالوقف يسهل الق. الوقف

ية يف طبعات ان مند اخلالفة عثماينلقد طبع املصاحف على رسم عثم
عة  الطباتختلفا و.سالمىومجيع البالد اإليثة يف العرب  ويقع هذا احلد،كثرية

. القراءة والوقفطريقة  و، الكتابة استخدام قواعددونيسى يفناألبني العرب و
 الطباع القرآنببعضهم  القرآنعلموا تدونسي يقرؤن ويناإلاملسلم  أنعرفنا 

ختلف القارئ يف يسبب اقد  ،هذا احلالو. دونيسىناإلبعضهم العرب و
وقف على كلمات ليس مبوضع  جيدا عن  مل يعرفانة إذا كيالقرآنالقراءات 

  .  وقف
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 مل يكن يقف يف الكلمة وإن ،يف الوقفاعتبار املعىن لقارئ لينبغي و
 يف ةمعرفة الوقف أمهية كبريلذلك . د املعىنافس يف ايسببلكى ال معينا 

 اآليات وبعد عن اللبس ووقوع يناحفظ على سالمة معو القرآنكيفية أداء 
 ،القرآنتفسري  علم القراءات و،ج إىل دراية علوم العربيةا وهذا حيت،اخلطاءيف 

  .حىت ال يفسد املعىن

 يناالعثملرسم صحف امل الوقف يف  عالمات تبحثأنوأرادت الباحثة 
من . عالمات الوقففيه م استخدأقل ا األخرى ومصحفلأساس له نأل

 الوقف عالمات تبحث عنتريد الباحثة أن املظاهرة السابقة الىت قد عرضها 
 .  لرسم العثماينصحفاملىف 

  سئلة البحثأ. ب

 السابقة ستخدم الباحثة  يف هذا البحث األسئلة  البحث من خلفية
  :هي التالية و
 يف طباعة اململكة الكرمي القرآن  يف الوقف عالماتما موضع .١

 يف الكرمي القرآن  يفالوقف عالماتما موضع و ، السعوديةالعربية
  ؟ املائدة  يف سورةدونسيةن اجلمهور اإلطباعة

 الوقف يف املعىن ؟  عالماتالفتخ اما أثرو .٢

  
  
  



 

  حتديد البحث. ج

يف   عالمات الوقف حبثها عن يفالباحثةستحدد حملدود املعرفة لدت 
 قفو ال عالماتختالف ا املعىن هيمن ناحيةصحف لرسم العثماين امل

 دونسيةنطباعة اجلمهور اإلبية وطباعة اململكة العر يف  الكرميالقرآنبني 
  . سورة املائدةيف

  
  أهداف البحث. د

  :  العلمي كما يليالسابقة فتستهدف البحث نظرا إىل أسئلة البحث   
طباعة يف   الكرميالقرآن  يف الوقف عالماتوضعم عرفةمل .١

  يف سورةخاصةاململكة العربية وطباعة اجلمهور اإلندونسية 
  املائدة

 خاصة يف القرآن عىنىف امل يةالقرآن الوقفية عالمات  أثرملعرفة .٢
 املائدةسورة 

 
  فوائد البحث. ـه

   : اليت ترجى حصوهلا تقسم إىل قسمني منهابحثلوأما فوائد ا
عالمات الوقف  خاصة عن  الباحثة ومعرفاتمعلوماتلترقية : للباحثة 

  املائدة يف سورة  الكرميالقرآن يف
 خزائن العلوم واملعرفة عن أن يكون هذا البحث زيادة: للقارئ 

  املائدةالوقف يف القرآن الكرمي خاصة يف سورة  عالمات
  



 

  منهج البحث. فـ

 منهاها حبثستخدم الباحثة يف ست العلمى املرجو  البحثلوصول على
  :كما يلى 
  نوعية البحث .١

Kualitatif (ة يدراسة كيف هذه البحث من نوعية أن ستعمل  اليت ي) 
حد املناهج ىف البحث الذي أ وهو ) Metode Deskriptif( املنهج الوصفى

   ٦. املوضوع اليت توجد ىف الواقع يعتمد عن أحوال طائفة الناس أو

ويستخدم املنهج املقارنة وهي يبحث العالقة من عدة املظاهرة 
املتجانسة بداللة عناصر مناسبة وعناصر خمتلفة أو يبحث الطرفني ينشأ 

   .ولو كان يف احلقيقة متساويامنها شيئ سلكه غري متجانسة 
  اتنامصادر البي   .٢

ات الرئيسية ناتنقسم إىل قسمني، وهو البيات نا مصادر البينإ
ات ناات الرئيسية هي املصادر اليت تعطى البينافالبي. ويةأنات الثناوالبي

وية هي املصادر اليت تعطى ناات الثناوالبي. اتأنمباشرة إىل جمتمع البي
 ٧.اتأنرة إىل جمتمع البيات غري مباشناالبي

ات نايف هذا البحث ستخدم الباحثة عددا من مصادر البيو
ات الرئيسية ىف هذا ناومنهما البي.وية ىف حبثهاأنات الثناالرئيسية والبي
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، وأما "احلشر" خصوصا ىف سورة الكرمي القرآنالبحث مأخوذة من 
ملقاالت  واالقرآنوية مأخوذة من الكتب علوم ناات الثناالبيمصادر 

  .البحثذا التفاسري والكتب األخرى الىت تتعلق تارنيات ونواأل
  اتناالبيمجع  طريقة .٣

Library( نوع من الدراسة املكتبة البحث هذا ناك  Research(  
 واالخبار مبساعدة املواد املوجودة اتناالبيوهي الدراسة يقصدها مجع 
 يستخدمها الباحثة فالطريقة اليت. القرآنىف املكتبة  مثل الكتب علوم 

، وهي ) Metode Dokumen (ات هي طرتقة وثائقية ناية مجع البيملىف ع
  ٨. من مطالعة الكتب واملذكر احملوظة وغريهاتانااحملاولة لتناول البي

تخطيط اخلطوات للحصول على  هذا البحث فأما إجراء مجعها ىف
  : النتائج، وهي كما يلي

القرآن الكرمي يف  ئدةاملامطالعة اآليات سورة قراءة و .١
طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهور 

  اإلندونسية 
  الكرميالقرآنىف ة ياملادة اليت تضحن على الوقف استخراج .٢

  املائدةسورةىف 

طباعة  وصف املقارنة بني عالمات الوقف يف القرآن .٣
ىف اململكة العربية السعودية وطباعة اجلمهور اإلندونسية 

 ائدة املسورة
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 اإلستنتاج .٤

  ات نا البيحتليلطريقة    .٤
 الباحثة دمة، فستخ هذه الدراسة هي دراسة كيفية وصفيأن

 Content ( الباحثة عن حتليل مضموا ستحللبالطريقة الوثائقية و

Analisis ( كما تعرف PJ Stone ه اسلوب البحث العلمى الذي أن
 على يهدف إىل احلصول على اإلستدالالت عن طريق التعرف

  ٩. نص من النصوص بطريقة موضوعية ومنهجيةناخلصائص املميزة أل
  : هي بطريقة اجرائهاأما 
ىف القرآن يف طباعة اململكة  الوقف  عالمات عن اآلياتتصنيف .١

  وطباعة اجلمهور اإلندونسية يف سورة املائدة  العربية السعودية،
ربية القرآن يف طباعة اململكة الع  الوقف ىفعالمات عنالبحث  .٢

 السعودية، وطباعة اجلمهور اإلندونسية يف سورة املائدة

القرآن يف طباعة اململكة  الوقف عالمات عن موضعالبحث  .٣
 العربية السعودية، وطباعة اجلمهور اإلندونسية يف سورة املائدة

القرآن يف طباعة   الوقف ىف املعىنعالمات عن تأثرالبحث  .٤
مهور اإلندونسية يف سورة وطباعة اجل اململكة العربية السعودية

 املائدة 

 اإلستنتاج .٥
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   هيكل البحث. ز
تخطط الباحثة أبواب س ف،لكي يكون البحث مرتبا وسهال أمام القارئ

  : ىل أربعة أبواب كما يليإالبحث 
 املقدمة اليت تتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، حتديد: الباب األول 

  .كال البحثالبحث، فوائد البحث، منهج البحث، وهي
البحث النظري حيتوى عن مفهوم الوقف ويتضمن على ثالثة :  أينالباب الث

واع الوقف وعالمة الوقف أنتعريف الوقف وهي  ومباحث
هي لداللة ويتضمن على ثالثة مباحث وحيتوى عن مفهوم او

واع النظرية يف دراسة املعىن أنو واعهاأنتعريف الداللة و
   ينام العثم لرساملصحفتعريف حيتوى عن و

 موضعات الذي يتكون من نتائج البحث وحتليلها ناعرض البي   :الباب الثالث
 يف طباعة اململكة العربية  الكرميالقرآن  بني الوقفعالمات

 الوقف يف  عالماتالفتخاأثر ودونسية نطباعة اجلمهور اإلو
  .املعىن

   اخلامتة اليت تتكون من اخلالصة واإلقتراحات: الباب الرابع  

  

  

  

  

  

  



 

  الثاىن باب

  النظرى البحث

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

  .حاهلا وكيف باملشكالت يتعلق فيما الباحثة تبحث كيف األوىل اآلراء
 أنواع الوقف، تعريف :منها الوقف مفهوم على الباب هذا ويتضمن

 النظرية وأنواع املعىن، نواعوأ الداللة، علم تعريف الوقف، عالمات الوقف،
  .املعىن دراسة
  

  الوقف مفهوم  .أ 

  الوقف تعريف. ١

 : يقال أوالفعل، القول عن أوالكف واحلسب الكف لغة الوقف 
 قطع عن عبارة هو اصطالح يف  والوقف.حبستها : أي الدابة، أوقف

 أما القراءة، استئناف بنية عادة، فيه يتنفس زمنا الكلمة، على الصوت
 هذا  ومن 10.اإلعراض البنية قبله أومبا عليه املوقوف احلرف مبايلى

 لغة تعريفة سبق وقد هنا، املقصود الذي القراء وقف هو اصطالح
  .واصطالحا

 ميكن شيء أي أو عقار مال حبس هو الفقهاء عند وقف واما 
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 عليها والوقف الكلمة، آخر عند النطق قطع هو النحويني عند واما وقف
 أو زيداً، رأيت :وتقول فتقف " زيداً رأيت" :قولك حنو معينة، بصورة
  . زيد أو زيداَ،

 القمى حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام عند الوقف واما
 ولو بعدها عما حرفا أو فعال أو امسا الكلمة قطع هو النيسابوري

  11.فرضا
 يف والجيوز أوساطها، أويف اآليات، رؤوس يف الوقف ويكون

 يف بد وال .اال إمنا، أينما،  :حنو رمسا، اتصل فيما وال الكلمات، أوساط
 وأوساطها األى رؤوس يف الوقف ويكون لفعلبا التنفس من الوقف

 عن كف ألنه وقفا ومسى رمسا اتصل والفيها الكلمة وسط يف واليكون
  .السكون إىل وترك احلركة

   الوقف أنواع. ٢

 صفحات" الكتاب يف القراء عند أقسام أربعة إىل ينقسم والوقف
   :12القراءات علوم يف
  االضطراري الوقف .١

 وحنو نسيان، أو عطاس وأ نفس ضيق بسبب الوفق هو
  .للضرورة جائز وفق هو اضطراري الوقف وحكم. ذلك

 حىت النفس ضيف قبل ما على يقف أن القارئ على وجيب
 على بالسكون وقف ويكون الكلمة، أو احلرف وسط يف اليتنفس
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 والجيوز .صحيحا معىن يؤدي مبا يبدأ مث باحلركة، ال الكلمة رأس
 أو النفس ضيق باغته فإن احلرف، وسط يف القطع أو الوفق حبال،
 أن فعلية مثالً احلفظ لسوء التلعثم أو (كالكُحة) العارض السبب
 .قبلها اليت الكلمة اية على يقف أو ا، هو اليت الكلمة يكمل
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   االنتظاري الوقف .٢

 تعليم مقام يف : القراءات وجوه الستيفاء كان ما هو
 أو اجلملة أو الكلمة على الوقف جيوز : وحكمه. ومجعها القراءات

 التعليم مقام يف جلمعها القراءات وجوه فيها تكثر اليت اآلية
 الوقف ذالك ومثال.األية اية على الوقف منه واألوىل فحسب،

 |Mالعزيزة  امرأة لسان على تعاىل قوله على ø‹yδ š�s9 〈 )يوسف :
 قفوال وحكم .للقراّء فيها اليت القراءات وجوه على ليأيت) ٢٣

   .سبق اجلوازكما هو االنتظاري
 صلح إن عليها، املوقوف بالكلمة البدء يكون االبتداء كيفية

 االبتداء، به يصلح فبما وإال املعىن، ليصلح قبلها مبا أو عىن،امل ا
 معىن اليؤدي مبتور بكالم االبتداء يصح وال املعىن، به ويؤدى
  .صحيحا

 منهما األول على الوقف وعدم املزدوج الكالم وصل وينبغي
  $yγs9 $tΒ ôMمثل  t6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ ôM t6|¡tFø.    )٢٨٦: البقرة  (   〉  #$



 

 وهكذا الوقف، يف جتزأ فال القصرية واآليات اجلمل ماأ
( ô‰sوحنو  الثاين عن األول اليفصل s9 uρ $oΨ ÷� s?# u  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9 : البقرة  ( 〉 #$

 $uΖبعده  ما على يقف بل القارئ، عليه اليقف   )٨٧ øŠ ¤� s% uρ .ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ 

È≅ ß™”�9 $$Î/ (  〈  )  ٨٧: البقرة(  

  

  االختباري الوقف .٣

 جيوز وحكمه .معلّم أوتعليم ممتحن سؤال عند الوفق وه
 أن : مثل .العثماين لرسم موافقة لبيان سؤال، عند عليه الوقف
�  tΛÏù |MΡr& ÏΒ !$yγ1tحنو   على الوفق القارئ من يطلب ø. ÏŒ 〈 ) 

  )٤٣: النازعات
 املقطوع باب ىف : الوقف من النوع هذا يكون ما وأكثر
 كيفية ملعرفة واإلثبات، واحلذف أنيث،الت وهاءات واملوصول،

 ىف املقطوعة الكلمة أثناء ىف أو املوصولة، الكلمة اية على الوقف
 ومكان عليها، الوقف حكم ملعرفة طالب، الختبار أو الرسم،
  .امنه الوقف

  
  االختياري الوقف .٤

 لغة تعريفة سبق وقد هنا، املقصود هو القراء وقف وهو
 األسياب من سبب عروض من لذاا ئالقار يقصد ما .واصطالحا
 القبيح، احلسن، الكايف، التام،  :أقسام أربعة على وهو املتقدمة،
 والعلماء .منه فيحترز القارئ ليعرفه لألقسام كتتمة يذكر واألخري



 

 ما وأعدهلا أشهرها أقوال مخسة على اختياري الوقف يف اختالفوا
 وحسن وكاف امت أقسام أربعة وهو اجلزوى وابن الداىن ذكره
   : العامة  األقسام ويسمى أقسام أربعة والوقف 13.وقبيح

  : التام .أ
 وال لفظا ال بعده، مبا يتعلق ومل معناه مت ما على الوقف هو
 التعلق ويلزم اإلعراب، ناحية من يكون اللفظ وتعلق معىن،
 املعىن أو اللفظ ىف بعده ما إىل اختياجه لعدم تاما ومسي .املعنوي

 واالبتداء عليه، الوقف وحيسن بعده، مبا متعلق غري تام مكال فهو
 الوقف يتفاضل وقد مثله .قبله مما شيء إعادة غري من بعده مبا

‰ x‚$−ƒÎ) ß على  فالوقف : بعض من أمت تعضه فيكون التام ç7 ÷ètΡ 

y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ 〈   ) مشترك األول ألن .تام وقف ،)٥: الفاحتة 
   على  الوقف ومنه تام، وقف وهو اين،الث مع اخلطاب ىف

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “ W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9  )٥: البقرة (  〉 #$
 اية اآليات يف يأيت الوقف هذا أن : األمثلة هذه من ويتضح

 حيسن التام الوقف وحكم .ايتها وقرب وأوائلها، وأواسطها،
 مما شيء إعادة غري من بعده مبا االبتداء وحيسن ,عليه الوقف
  .سبق

اآلية  أثناء ىف يكون حينما املصحف ىف الوقف هذا ورمز
 له ورمز الوصل، من أوىل الوقف أن : ومعناها )قلى(
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 زورم له وليس األول، على ، والعمل)ط( حبرط النيسابوري
  .أفقية ميم )م(و  اآلية آخر ىف يكون حينما
 اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند التام وقفال عالمات أما
 بعده ا املبدوء الكلمة كانت إذا التام الوقف يعرف أن الطويل
  :14التالية األمور أحد

  öΝمثل  : االستفهام .١ s9r& öΝ n= ÷ès? 〈  )فما)  ١٠٧: البقرة 
 أم ملفوظا االستفهام أكان سواء .تام وقف قبله

  .مقدرا
$  حنو النداء بياء بعده البدء أوكان .٢ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# 〈 ) 

    )٢١: ا	���ة 
�÷حنو  أوبفعل أمر .٣ É9 ô¹ $#uρ  $tΒ uρ x8ç� ö9 ،  )١٢٧:النحل( 〉 ¹|

  .تام وقف قبله فما
  }§øŠحنو  الشرط أوبأداة .٤ ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å6 ø9$# 3 tΒ ö≅ yϑ ÷ètƒ #[ þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† … çµs9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

$wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ 〈 ) تام وقف قبله فما)  ١٢٣: النساء.  
  : تعاىل  كقوله رمحة وآية عذاب بني أوالفصل .٥

Î� Åe³ o0uρ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9  قوله  بعد 〉 #$
(#θà)̈? $$sù u‘$̈Ζ9    )٢٤،٢٥:البقرة (  〉     #$
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 إىل اخلرب عن عدول التام الوقف بعد أوكان .٦
/ ô ÏµÎمثل :احلكية uρ šχθä9 Ï‰÷ètƒ 〈 ) ١٨١: األعراف( 

 χθä9وهو  هاية اخلرب على فيوقف Ï‰÷ètƒ 〈 

   .السياق مابعده الختالف ويستأنف
 قوله حنو: االسنثناء  انتهاء بعد التام الوقف ويكون .٧

% ô  āωÎ) tÏ تعاىل ©!$# (#θç/$s?  〈   ) ففيوق ،  )١٦٠: البقراة 
  بعدها مبا يبدأ مث االية اية عند

 øŒ حنو : القول انتهاء وبعد .٨ Î) tΑ$s% Ïµ‹Î/ L{ ÏµÏΒ öθs% uρ $tΒ 

tβρß‰ ç7 ÷ès?  〈 ) مبقول ذلك بعد فيأيت  )٧٠،٧١:اشعراء 
θä9$#)القول قالوا s% ß‰ç7 ÷ètΡ $ YΒ$uΖô¹r& t〈  بعده مبا يبدأ مث.   

 }§øŠحنو :بالنفي  االبتداء وكذا .٩ ©9 §� É9 ø9$# 〈) ١٧٧: البقرة(  

 Ÿω y7أوالنهي  ‾Ρ§� äótƒ 〈 )فيكون,   )١٩٦: عمران  ال 
  أوالنهي  النفي قبل التام الوقف

حنو  املتضادتني الصفتني بني الفصل عند التام الوقف ويكون
 : # x‹≈yδ “ W‰ èδ ( tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x� x. 〈 )على  بينهما فيوقف  )١:  اجلاثئة 

“ W‰ èδ 〈اية يف التام لوقفا يكون وقف مواضع السور، اية 
 : الفرائض ايات واالستثناء،واية القول،واية القصص،واية

 األحكام ايات واية .واجلهاد واحلج والزكاة والصيام كالصالة
  .واحلرام واحلالل والربا والعدة كالطالق  :



 

 الكتب يف وأصحابه سامل عدنأن حممد عند التام الوقف
 أخر على الوقف فهو التام والوفق : امليسرة ةالقرآني املوسوعة

 لفظا بعدها مبا تعلق دون قبلها، ما مع املعىن ا تتم كلمة
  15.أومعىن

  

  الكايف .ب

 املعىن يف بعدده متعلق داته يف تام كالم  على الوقف هو
 بعده عما واستغنائه به لالكتفاء : كافيا ومسى. لفظال دون
 يف اجلائزة الوقوف أكثر وهو ،فظيل ال معنويا فالتعليق ،إعرابا
 مبا ويبدأ ,جوازا عليه يوقف هو الكايف الوقف حكم .القرآن
  .قبله الذي الكال من شيء إعادة غري من بعده

 عليه الوقف جيوز أنه أي : )ج(حرف  مصحف يف ورمزه
 الوقف اجلواز يف الطرفني مستوي فهو بعده، مبا واإلبتداء
 ÷Πr& öΝمثل  .والوصل s9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ 〈 ) ما وأكثر ).٦: البقرة 
 أكفى وبعضه أثنائها، يف مث االية أخر يف  الكايف الوقف يكون
= ’Îû ΝÎγÎ/θèعلى  فالوقف ,بعض من è% ÖÚz÷  منه  وأكفى،كاف  〉 ∆£

ãΝ èδyŠ# t“ sù ª!$# 〈$ZÊ t� tΒ )اهللا عبد حممد أمحد الشيح عند). ١٠: البقرة 
 كاىف، الوقف بعد ما يكون أن عليه الدالة تالعالما من الطويل
  :16ياىل كما
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y7: مثل  : مبتدأ .١ Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (# ãρu� tIô©    )١٦:البقرة  (〉 #$

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

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

(  
�tβρã ( ÈβÎحنو  املكسورة )إن(بعده  يقع .٤ Ï�≈ s3ø9 $# āωÎ) ’ Îû A‘ρã� äî 〈 

   ).٢٠: امللك (

≅   :حنو )بل( بعده يقع .٥ t/ ãΝ åκs] yè©9 ª!$# öΝÏδ Ì� ø�ä3Î/ Wξ‹ Î= s) sù $̈Β tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

   )٨٨: البقرة (      〉
   Ÿω ß§ôϑحنو ) ال( بعده يقع .٦ ¤±9 $#  Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; 〈  ) ٤٠: يس (  
=  Ü :حنو فالسني ،أوسوف السني بعده يقع .٧ tGõ3çG y™ 

öΝ åκèEy‰≈ yγx© tβθè= t↔ ó¡ç„uρ 〈)  وسوف  ).١٩: الزخرف،  t∃öθ|¡sù 

šχθßϑ n= ÷ès? tΒ Üχθä3s? …çµs9 èπt7 É)≈ tã Í‘#  ). ١٣٥: االنعام (〉3 #$!$¤

 )جائز(كاف  وقف ,االمثلة هذه قبل ما على فالوقف
 .بعده مبا ويبدأ

  
  احلسن .ج

 لفظا بعده مبا ويتعلق ذاته  مت ما على الوقف هو
 السكوت حيسن معىن أفهم النه حسنا ومسى. ومعىن
 تقصيل وفيه أية رأس وغري آية رأس ويكون ذاته يف عليه
 فحسن ، االبتداء يف معىن أفاد بعده ما كان فإن :

 الوقف فإن ،〉العاملني لرب هللا احلمد : حنو عليه الوقف



 

 يف معىن يفيد بعده وأمنا آية رآس لكونه حسن عليه
   .الكرمي القرآن يف كثري ذلك وشبه االتتداء،

 مبا االبتداء وجيوز عليه، الوقف جواز وحكمه
 يف ورمزه .به يبدأ فال بشاعة، فيه يكون أن إال بعده

 إال الوقف، من أوىل الوصل أن أي : )صلى(املصحف 
 للسنة، اتباعا أوىل عليها الوقف فإن اآلي، رؤوس يف
 يف رمز اآليات ايو على احلسن للوقف يكونوال

  .املصحف
 〉 اهللا بسم  تعاىل قوله على الوقف أما 

 دون نفسه يف فحسن ذلك وماأشبه 〉 الرحيم الرمحنو
› š�Ï9≡xالبقرة  سورة يف تعاىل قوله وكذا االبتداء، x. 

ß Îit7 ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6 ‾=yès9 tβρã� ©3x�tF s? 〈) ٢١٩:  البقرة – 

� βρã،فإن)٢٢٠ ©3x�tF s? 〈 ألن أوىل، وصله ولكن أية رأس 

  17.ذلك على وقس االبتداء، يف معىن اليفيد مابعده
 وإال متبون دون تابع يكل البتداء حيسن ال وكذا

 املعىن لبيان احلسن الوقف بتأكيد وقد18.قبيحا فيكون
 öΝs9قوله  حنو املقصود r& t� s? ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9 $# .ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

# y›θãΒ øŒ Î) (#θä9$s% %c É<uΖ Ï9 ãΝ çλ°; ô]yèö/ $# $uΖ s9 $Z6 Î= tΒ ..... 〈  ) ٢٤٦: البقرة(   
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  القبيح .د

 مبا تعلقهلشدة  مفيد غري لفظ على الوقف هو
 غري معىن أفاد أو الفائدة، عدم مع .ومعىن لفظا بعده

 من 〉مبسعلى كالوقف املعىن، فساد أوأهم مقصود،
و 〉اهللا بسممن 〉واحلمد  قبيحا ومسي. 〉اهللا  واحلمد 

 إىل اليعلم ألنه معىن، منه واليفهم كالم منه يتم مل ألنه
   19.أضيف شيء أي

 لضرورة إال تعمده الجيوز القبيح الوقف وحكم
 الجيوز وكذلك ذلك، أوحنو أوعطاس نفس كانقطاع
 أقسام لقبحا والوقف .حتما قبله مبا بل بعده ما اإلبتداء
  : يلي كما أقبح إىل قبيح من تتدرج
¡ ÉΟó معناه  اليفهم كالم على الوقف .١ Î0 〈 و 

ß‰ôϑys ø9 $# 〈  

 سبحانه اهللا يرده مل معىن توهم كلمة على الوقف .٢
 $yϑحنو  وتعاىل ‾Ρ Î) Ü=‹ÉftG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθãèyϑ ó¡o„ ¢ 4*’ tA öθyϑ ø9 $# uρ  

 ãΝåκ çZ yèö7 tƒ ª! $# §ΝèO Ïµø‹ s9Î) tβθãèy_ö� ãƒ 〈 )  املوت  ألن )٣٦: األنعام 
 أم عنهم اهللا أخرب وإمنا واليستجيبون، يسمعون ال

   .يبعثون
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 أراده اهللا حنو  ما معىن توهم كلمة على الوقف .٣
βÎ)uρ ôM tΡ% x. Zοy‰Ïm≡ uρ $ yγ n=sù ß# óÁÏiΖ9 $# 4 Ïµ÷ƒ uθ t/L{ uρ Èe≅ä3Ï9 

7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ â ß̈‰�¡9   )١١: النساء ( 〉 #$

 تعاىل، باهللا يليق ال معىن توهم كلمة على فالوق .٤
!© ( ¨βÎ:  العقيدة حنو خيالف منه أويفهم $# Ÿω 

ÿ*Ä ÷∏tG ó¡tƒ βr& z> Î�ôØ o„ WξsVtΒ $̈Β Zπ|Êθãèt/ $yϑ sù $yγs% öθsù 4〈 ) البقرة :

٢٦(    

  Iω :إجياب حنو  بعده تأيت الذى النفي على الوقف .٥

tµ≈ s9 Î) * āωÎ) ª! $# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ 〈 ) ٣٥: الصافات(   
 يقسم فقيل الوقف، أقسام يف العلماء اختلف

 وشبيه وناقص، به، وشبيه تام، :أضرب مثانية إىل الوقف
 يقسم وقيل .به وشبيه ، وقبيح به، وشبيه ، وحسن به،
 :قسمني إىل يقسم قيل .وقبيح تام،وجائز، :ثالثة إىل
  20.وقبيح تام،

 يف الربهان الكتب يف  القراء أكثر عند الوقف أما 
 خمتار، تام :أقسام أربعة إىل الوقف ينقسم القرآن علوم

 وقسمه متروك وقبيح مفهوم، وحسن جائز، وكاف
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 إىل آخرون وقسمه .احلسن وأسقط ثالثة، إىل بعضهم
   21.واحلسن الكاىف وأسقط اثنني،

 عاصم إمام عند القرآن لقراءة الوقف وأنواع
 وعند .ابدالو سكون الوقف : ومها قسمني إىل ينقسم
 سكون الوقف  :أقسام ثالثة إىل ينقسم محزة إمام قراءة

 الوقف يوجد مل حفص امام قراءة ويف ونقل وابدال
  22.نقل

 : أوجه ثالث على الوقف : األنربي عند والوقف
 على الوقف السجاوندي، وقال .وقبيح وحسن، تام،
 لوجه، وجموز وجائز، ومطلق الزم، : مراتب مخس

  23. ضرورة مرخص
 حممد عند الكالم مقاطع على الوقف وأنواع

  : 24نوعان هي القرآن قراءة أحكام الكتاب يف وهيودي
  صحيحا معىن مايؤدى على الوقف .١
  صحيحا معىن اليؤدى ما على الوقف .٢

 ينقسم صحيحا معىن مايؤدى على الوقف وأما
 الوقف الكاف، الوقف التام، الوقف : أقسام ثالثة إىل
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 هو صحيحا معىن اليؤدى ما ىعل الوقف أما .احلسن
  .القبيح الوقف

 حممد بن احلسن الدين نظام عند الوقف أنواع اما
 مراتب مخس اكثر عند وله النيسابوري القمى حسني بن
 مرخص لوجه، وجموز وجائز، ومطلق الزم، :

   25.ضرورة
 ويسمى أقسام أربعة الوقف أن الباحثة عند مث
 أى وهذا.وقبيح ،وحسن وكايف، تام، وهو العام األقسام
 تتمه ذكر لكنه عليه الوقف اليصح كان وان القبيح

 الوقوف ليتجنب القارئ وليعرفه منه ليتحرز لألقسام
 اجلزري ابن قال كما فقط، ثالثة فاألقسام وإال عليه
  . مفصلة بياا اليك تام،كاف،وحسن : ثالثة اهللا رمحة

   
  الوقف عالمات. ٣

 القراءة ليتم القرآن يف الوقف تالعالما يعرف أن للقارئ ينبغى
 بغية كتاب يف الوقف عند مهدي حممد احلرازي عالمات وهذه .وفضله
  :منها التجويد أحكام من املريد
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 استعمال يف واألندونيسى العرب بني القرآن الطباعة واختلفت
 يستخدم السعودية العربية امللكو للطباعة القرآن مثل فالوق عالمات

 القرآن اما .∴ ∴ قلى، صلى، ج، ال، م، : وهي عالمات ستة على
 ال، م، وهي عالمات سبعة على يستخدم اإلندونيسية اجلمهور للطباعة

  26.سكتة  ،∴ ∴ قلى، صلى، ج،
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رموز الوقف املوجودة يف املصاحف هي رموز اصطالحية، وضعها 
ماء تسهيال على قارئ كي ينتبه إىل أماكن الوقوف اجلائز العل

ولكل مصحف اصطالحات اتفق عليها طابعوه، وقد . واملمنوع
 .يكتب يف اية هذه املصاحف معاين هذه االصطالحات تعريفا ا

وسنعمد إىل ذكر ما شاع يف املصحف الذي كتبه اخلطاط عثمان طه 
بعد أن كانت هناك رموز  هـ ١٣٤٢على قرؤته جلنة أزهرية عام 

  .متعددة ومتفرعة
  

  الداللة مفهوم  .ب 

  الداللة علم تعريف .أ

 مادة من وهو دل، الفعل مصدر الدال، مثلثلة اللغة يف الداللة
 ومن به والتعريف الشيء إىل اإلرشاد على تدل فيما ندل اليت (دلل)

 يف الداللة و ."إليه سدده أى الطريق، على يدله عليه دله" ذلك
 كون هي" اجلرجاين  الشريف عرفها كما فهو القدمي العريب صطالحاال

 هو األول والشيء آخر، بشيئ العلم به، العلم من يلزم حبالة الشيء
  27.املدلول هو والثاين الدال،

 يدرس الذى أوعلم "املعىن دراسة" بأنه بعضهم يعرف الداللة علم
 الفرع أوذلك يةنظر يتنأول الذي اللغة علم من الفرع أوذلك "املعىن
 على قادرا يكون حىت الرمز يف توافرها الواجب الشروط يدرس الذي
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 أن ( Ferdinand De saussure ) دسأوسور فريدينان وقال 28.املعىن محل
 “  الدال مكمل جزء متلك  “ Signie Linguistique“ اللغة علم رموز

Signifian “ واملدلول  “Signifie”  اللغة دراسة يف الداللة علم عدم فإن 
  29.املدلول و الدال كلهما، يفرق أن ميكن ال ألن ينفع، ال فهي

 اإلسم داللة تدل إضايف تركيب العربية مصطلح يف والداللة 
 املصطلح يقابل وهو زمان، على الداللة من  حال مسمى على

 " على يدالن واإلجنليزي العريب املصطلحني  وكل Semantics اإلجنليزي
 ويدرس ومعناه، الغوي الرمز ينب العالقة يدرس للغةا علم من فرع
 والعالقات اللغوي، وااز املعاين، وتنوع تارخيا، الكلمات معاين تطور
 متبادل ارتباط " دسأوسور فريدينان وعند 30.اللغة كلمات بني

 املعىن أن وجد فلذلك 31.الفكرة وبني الكلمة بني متبادل أوعالمة
 اجلملة أومعاىن الكلمات معاىن من إما لة،الدال علم يف البحث ميدان

  .أوالعبارات
 أوالعقل، الذهن يف شيئا ليس  (Firth) فريث عند املعىن ومفهوم

 وإمنا للشيء، الذهنية والصورة اللفظ بني متبلدلة عللقة ليس أنه كما
 نستطيع اليت اللغوية واملميزات واخلصائص االتباطات من جمموعة هو

   32.السياق لنا وحيدد معني، قفمو يف عليها التفرق
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  املعىن أنواع .ب
 من بد ال .املعىن من أنواع بني الداللة العلماء فرق وقد 

 على يتعمد القول وهذا .الكلمات ملعىن النهائي التحديد قبل مالحظتها
 إىل الرجوع الكلمة معىن لبيان يكفى أنه يظن قد الناس بعض أن

 ورغم .غريها لكثري بالنسبة كافيا وإذا .فيه املدونة املعىن ومعرفة املعجم
 اآلتية اخلمسة أنواع أن نزى فإننا املعىن أنواع حصر يف العلماء اختالف

  : أمهها هي
  األساسي املعىن  . أ

 (Denotatif Meaning) أواملركزي أواألوىل األساسي املعىن

 Conseptual) أواملفهومي التصوري املعىن أحيانا ويسمى

meaning)، يأواألدراك (Cognitive). العامل هو املعىن وهذا 
 األساسية للوظيفة احلقيقي واملثل اللغوي التصال الرئيسي
 وهو "الكرسي" اللفظ مثل .األفكار ونقل التفاهم وهي للغة،
 هو املعىن وهذا .اجللوس مكان وأنه اخلشب من جعل ما

 ترد أوحينما سياق أقل يف ترد حينما املعجمية بالوحدة املتصل
  .دةمفر

  اإلضايف املعىن .ب

 وهو .أوالتضمين أوالثانوي أوالعرضي اإلضايف املعىن
 جانب إىل اليه يشري ما طريق عن اللفظ ميلكه الذي املعىن
 وهذا . (Conotative) أحيانا ويسمى اخلالص التصور معناه



 

 و الشمول، و الثبوت صفة له وليس األساسي املعىن من النوع
  .اخلربة أو الزمن أو فةالثقا بتغري يتغري إمنا

 هو أساسيا معىن متلك يهودي كلمة كانت وإذا
 معىن متلك فهي اليهودية الديانة إىل ينتمي الذي الشخص
 واملكر والبخل الطمح يف تتمثل الناس أذهان يف إضافية

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

  السياقى املعىن أو األسلويب املعىن . ج

 من النوع وهو  (Contextual Meaning) أيضا ويسمى
 اجلتماعية للظروف بالنبة اللغة من قدغة حتمل الذي املعىن

 يكشف أنه كما .إليها ينتمي اليت اجلغرافية واملنطفة ملستعملها
 بني العالقة ودرجة التخصيص مفل أخرى مستويات عن
  .والواسطة اللغة ونوع املستخدمة ورتبية والسامع كلماملت

 املعىن يف تتفقات Daddy و Father  كلمات كمثل
 الشخص املستوى استعماهلا يقتصر الثانية ولكن األساسي
 املعىن نفس متلك poke  و bagو sack مثل كلمات و .احلميم

  .املتكلم بيئة يف اختالفا لكنها األساسي
  النفسي املعىن .د

 .الفرد عند دالالت من اللفظ يتضمنه ما إىل يشري هوو
 مقيدا معىن يعترب وبالتايل .ذايت الفردي معىن بذلك فهو



 

 وال بالعمومية، يتميز وال فقط، واحد ملتحدث بالنسبة
  .مجيعا األفراد بني التدأول

  اإلحيائي املعىن  .هـ

 مقدرة ذات بكلمات يتعلق الذي املعىن من النوع وهو
 تأثريات أوملن حصر وقد لشفافيتها، نظرا إحياء على خاصة
   : هي الثالثة يف املعىن من النوع هذا
 كانت إذا مباشر، تأثري : نوعان وهو الصويت، التأثري  . أ

 حياكية الذي أوالضجيج األصوات بعض على تدل الكلمة
 Primary النوع هذا ويسمى .لالسم الصويت التركيب

Onomatopoeia .القطة( مواء – )السيوف( صليل مثل( – 
 ويسمى املباشر غري التأثري الثاين، والنوع ).املاء (خرير

Secondary Onomatopoeia اليت للكسرة الرمزية القيمة مثل 
 .الصغرية األشياء أو بالصعر الناس اذهان يف ترتبط

 handful مثل املركبة، بالكلمات يتعلق و الصريف، التأثري. ب
 العربية املنحوتة والكلمات ،hot-plateو redecorateو

  ).منبتروحتر (للقصري وحبتر )صلق و صهل (من  صهصلق
 ااز أواملؤسسة اازية بالكلمات ويتعلق الداليل، التأثري .ج

  .معربة كالمية أوصورة
  : نوعان املعىن أنواع  Leech )ليج (يرى وعند

 اطالقا الكلمات حيمله الذي املعىن هو التصوري املعىن .١
  .ما أوعواطف ياقس من



 

 يتعلق اليت الكلمات حيمله الذي املعىن هو  العاطفي املعىن .٢
  33.اللغة خارج باألشياء

  :  هي آخر كتاب يف املعىن وأنواع
 الذي املعىن هو (Narrowed Meaning) التضييقي املعىن .١

 األول يف أوسع الذي فاملعىن .القول مجيع من أضيق
 أخ كلمة مثل .التحديد فيه يوجد إذا أضيق سيكون
  .األب أوأخ شقيق أخ قيل إذا ضيقا معناه سيكون

 يف احملتمل املعىن هو (Widened Meaning) التوسيعي املعىن .٢
 معناه  سيكون إرث كلمة مثل .يظن مما أوسع كلمة
  34.مال

 الداللة علم الكتاب يف حيدر عوض فريد عند املعىن وأنواع
  35  :مخسة هي وبطبيقية نظرية درسة
  الصوتية الداللة .١
  الصرفية الداللة .٢
  النحوية الداللة .٣
  املعجمية الداللة .٤
  السياقية الداللة .٥

                                                 
  من ترجم  33

Abdul Choir. Lingustik Umum cet.Kedua PT. Rineka Cipta Jakarta .2003 Hal 
293 

  من ترجم 34 
T. Fatimah Dgagasudarma .Semantik 2 Pemahaman Ilmu Makna. PT. Refika 

Aditama (Bandung : 1999) hal : 7- 8    
  :58 – 30  ص  Op Cit  . حيدر عوض فريد  35



 

  املعىن دراسة يف النظرية أنواع .ج

 على – مبكر وقت مند - املعىن دراسة يف النظرية أنواع ركزت
 األساسية الوحدة باعتبارها املفردة الكلمة معىن أودراسة املعجمي معىن
 بدراسة اهتمت متعددة نظريات هناك 36.والسيمانتيك النحو من لكل
 السلوكية، النظرية التصورية، النظرية اإلشارية، النظرية ومنها املعىن

   .حتليلية والنظرية الداللية، احلقول النظرية
   (Denotation) أو (Referential Theory) اإلشارية النظرية .١

 يءش إىل إشارا هو الكلمة املعىن أن اإلشارية النظرية وتعىن
  : رأيان يوجد وهنا.نفسها غري
  .إليه تيشري ما هو الكلمة معىن أن يرى رأي .أ
  .إليه تيشري وما التعبري بني العالقة هو معناها أن يرى أي. ب

 بدراسة االكتفاء تقتضي األول الرأي على املعىن دراسة
 الرأي وعلى إليه، واملشار الرمز جانب ومها املثلث، من جانيبني
 إليه املشار إىل الوصول ألن الالثة، اجلوانب دراسة بتتطل الثاين
  37 .الذهنية أوالصورة الفكرة، طريق عن يكون

     (Ideational Theory)التصورية النظرية .٢
 Ideational)التصورية للنظرية الكسيكية الضورة وجدت

theory) أو (Imag Theory) العقلية أوالنظرية (Mentalistic theory). عند 
 الذي )عشر السابع القرن)  (لوك جون (اإلجنليزي فالفيلسو
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 احلساسةغلى اإلشارية يكون أن الكلمات استعمال" :يقول
  ."اخلاص املباشر مغزاها تعد متثلها اليت واألفكار .األفكار

 أو "األفكر لتوصيل أوأداء وسيلة" اللغة تعترب النظرية وهذه
 معينا معنا تعبريا طييع وما ."داخلية حلالة ومعنويا خارجيا متثيال"

 اليت األفكار .معينة فكرة على كالمة) التفاهم يف( باطراد استعماله
 وإذا اللغة، عن مستقلة ووظيفة مستقال، وجودا متلك أذهاننا تدور
 االستغناء املمكن من كان لنفسه بأفكاره باالحتفاظ منا كل قبع
 إىل وأحدأ أفكارنا نقل إىل باحلاجة شعورنا فقط ةإنه اللغة، عن

 املستوى على للمالحظة قابلة( دالئل نقدم جيعلنا الذي األخر
  .أذهاننا يف تعتمل اليت اخلاصة أفكارنا على )العام

 معىن أولكل لغوي، تعبري لكل بالنسبة تقتضي النظرية وهذه
  : جيب الفكرة وهذه فكرة، ميلك أن اللغوي للتعبري متميز

  املتكلم ذهن يف حاضرة تكون أن  . أ

 اجلمهور حيمل الذي التعبري ينتج أن جيب لماملتك  . ب
 ذلك يف عقله يف موجودة املعينة الفكرة أن يدرك
  .الوقف

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



 

 أوالتصورات األفكار على تركز النظرية هذه ان ويالحظ
 الكلمة، معىن حتديد بقصد والسامعني املتكلمني عقول يف املوجودة

  38.معينة مناسبة يف استعملها بكلمة املتكلم نيةأويع

  (Behavioral Theory) السلوكية النظرية .٣

 يف( اللغة استعمال يستلزمه ما على السلوكية النظرية تركز
 .عالنية مالحظته املمكن للجانب اهتمامها وتعطي ،)االتصال
 الفكرة على تركز اليت التصورية النظرية ختالف ذا وهي

  .أوالتصور
  : منها أسس مجلة على تقوم عام بوجه والسلوكية

 والتصور، العقل مثل الذهنية، املصطلحات كل يف التشكك .١
 مادة على للحصول كرسيلة االستبطان ورفض والفكرة،

 يقصر أن النفس عامل على وجيب .النفس علم يف قيمة ذات
 يعىن بأن وذلك مباشرة، مالحظة ميكن ما على نفسه

  .الداخلية والعمليات باحلاالت ليسو الظاهر، بالسلوك
 الفطرية والقدرات والدوافع الغرائز دور تقليص إىل اجتاهها .٢

 اكتساب يف التعلم يلعبه الذي دور على وتأكيدها .األخرى
 الطبيعة، من أكثر التربية على وتركيزها السلوكية، النماذج
  .للورائة القليل الشيء و للبيئة، الكثر الشيء ونسبة

 العامل يف شيء كل أن يرى الذي احلتمي أو اآليل اجتاهها .٣
  .الطبيعة بقوانني حمكوم
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 من نوع أنه على السلوكيني عند السلوك وصف ميكن أنه .٤
 أواحمليط تقدمها  stimuli ما ملثريات  responses االستجابات

environment. العالقة لتمثيل عادة يستعمل الذي واملشكل 
  .واالستجابة املثري بني

   (Semantic Field)الداللية احلقول يةالنظر .٤

 lexical field املعجمي أواحلقل (Semantic Field)  الداليل احلقل
 عام لفظ حتت عادة وتوضع دالالا، ترتبط الكلمات جمموعة هو 

 حتت تقع فهي .العربية اللغة يف األلوان كلمات مثال .جيمعها
 – أصفر – أزرق – أمحر :مثل ألفاظا وتضم )لون( العام املصطلح
 قطاع هو :يقوله Ullman  وعرفه  .اخل .... أبيض – أحضر
 و ،"اخلربة من معني جمال عن يعرب اللغوية املادة من متكامل

   39.اللغة املفردات جزئية جمموعة : يقوله Lyons  )لييون(

 يفهم أن جيب كلمة معىن يفهم لكي إنه النظرية وهذه
 جيب : يقول أوكما دالليا، ا املتصلة الكلمات جمموعة كذلك
 .الفرعي أواملوضوع احلقل داخل املفردات بني العالقات دراسة
 معينا، حقال ختض اليت الكلمات كل هو الداللية للحقول وهدف

 باملصطلح  والا باألخر، منها الواحد صالا عن والكشف
  40.العام
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  حتليلية النظرية .٥

 مستويات الكلمات معاين دراسة يف التحليلي االجتاه يأخذ
  : التايل النح على متدرجة
 بني العالقات بيان و داليل، حقل كل كلمات حتليل .١

  .معانيها
 معانيها أو مكوناا إىل اللفظي املشترك كلمات حتليل .٢

  .املتعددة
  .املميزة التكوينية عناصره إىل الواحد املعىن حتليل .٣

 وبقي السابق، الفصل يف التحليل من األول النوع تنأول وقد
  :الفصل هذا موضوع ومها الثالث، و الثاين النوعان

  اللفظي املشترك كلمات حتليل .١
   Jerry )فودور جيوي(و Jerrold kazt )كاتز جريالد( قدم

fodor يف الكلمات دالالت حتديد يف نظريتهما مرة األول 
  .  املشهور مقاهلما

 من معىن كل تشذير على اساسها يف نظريتهما تقوم
 بطريقة مزتبة األولية العناصر من سلسلة إىل لكلماتا معاين
 للكلمة معىن وكل .اخلاص إىل العام من تتقدم يأن هلا تسمع
 إىل النحوي احملدد من تتقدم اخلط تتبع طريق عن حيدد
 حىت التشذير حنو متجها ويظل .املميز إىل الداليل احملدد
 وحينئذ والشرح، التوصيف من الضروري القدر حيقق



 

 حمددات أي إضافة يف فائدة هناك تبقى ال حيث قفيتو
   41.املعىن على ضوءا تلقى ال مادامت أخرى،

   التكوينية العناصر إىل املعىن حتليل .٢
 النظرية امتداد عناصر إىل التحليل بعضهم اعترب وقد
 مع .ثباتا أكثر طريق على النظرية لوضع وحماولة احلقول،

 التحليل دون احلقول نظرية قبول املمكن فمن ذلك
 جمموعات إن القول املمكن عمن .والعكس العناصري

 عالقات ومتلك حقال، بشكل الكلمات من معينة صغرية
 حتديد مرحلة إىل بالتحليل نسري أن كذلك بينها، متنوعة
 يقوم أن املمكن من كذلك .كلمة لكل التكوينية العناصر

 عترافاال دون التكوينية عناصرها إىل الكلمة بتحليل املرء
 يقدم بأن ذلك وتلعبه، دور بأي أو املعجمي، احلقل بفكرة
 أساس على فيه لفظ كل ويعرف ألفبائيا، مرتبا معجما
 جمموع هو الكلمة معىن باعتبار التمييزية نالحمه أو مكوناته
  42.املتبادل العالقة الداللية عناصرها

    (Contextual Approach) أنواعها و السياقية النظرية .٦

  السياق املعىن ريفتع. أ
 ربط وتعىن (contexere) الالتينية إىل (Contex) لفظة تعود

 أوخارج لغوية، عالقة تعىن االصطالح يف وهي وثيقا رباط
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 التعريف هذا ويف الكالمى، احلدث فيها يظهر اللغة نطاق
 والسياق ، اللغوي السياق ومها السياق، من نوعني إشارة
  43).احلال( املوقف

 املعىن خالف على حمدد واحد معىن هو سياقيةال النظرية
 االجتماعى املعىن عليه وتطلق .متعدد احتماىل فهو املعجمى
 السياق (اللغوية القرائن من يستنبط معىن وهو املعامى، أواملعىن
 ا تتصل اليت واالحوال اخلارجية الطروق مراعاة مع) اللغوى
  44.اللغوى غري السياق

 قد الكلمة أن "الكلمة "يهكتا يف خليل حلمى وقال 
 الكلمات يدرسون االجتاه هذا وعلى .متعدد دالالت تكون
 وهعىن ، فيها ترد اليت املوقف و السياقات حتليل خالل من

 تدخل السياقات بتعدد متعددة دالالت تعطى الكلمة أن ذلك
  Linguistic Distribution اللغوى لتوزعما تبعا أو فيها،

 تكون قد الكلمة أن "الكلمة" ابهكت يف خليل محلى وقال
 املشترك أو املترادف من تكون كأن. متعددة دالالت ذات

 من العكس وعلى .األضداد أو املعىن تعدد قبيل من اللفظي،
 وملموسة واضحة نتيجة مها ودقته املعىن حتديد أن جند ذالك
 األمثلة يف رأينا كما تركيب، أو مجلة يف الكلمة لوضع

                                                 
 157  :صOp Cit  .حيدر عوض فريد  43
 186  :ص .2001 .غريب دار :القاهرة .احلديث الغة علم و العربية دأود، حممد حممد الدكتر  44



 

 يف الكلمة الستعمال نتيجة التحديد هذا أن ومعىن .السابقة
    45.إجتماعيا أو لغويا السياق هذا أكان سواء سياق

   السياق أنواع  .ب
 وهو الدالىل، املعىن يسميه ما حسن متام الدكتور وقسم 
 قسمني إىل معا اإلجتماعى والسياق اللغوى السياق خملصة عند
  : االتى للشكل طبقا

   
  
  
  
  
  

 مفهوم يتكامل اللغوى التحليل يف هجاملن هذا وميثل
 متشابكة، متعددة لغوى عناصر من فريث عند ونظريته السياق
 احلقيقة الداللة معرفة أو املعىن إىل النهاية يف تؤدى وكلها
 إىل احلقيقة يف السياق فريث فانقسم السياق، خالل من للكلمة
   : 46 يلى كما نوعني

 العالقات يف تمثلوي اللغوى، للحدث الذاخلى السياق .١
 داخل الكلمات بني والداللة والنحوية والصرفية الصرتية
  .معني تركيب
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 الدالىل املعىن

 املقال املعىن
نم املكون هو  الوظيفي املعىن 
 (اللغوى السياق) امى واملعىن

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

 



 

 أوخ اإلجتماعى، السياق يف ويتمثل ,اخلارجى السياق.  ٢
 اخلارجى اإلطار يشكل وهو حيتويه، مبا احلال سياق

  .الكالمى للحدث
 إىل السياق مصطلح يقسمون علماء بعض كان ولذلك 
  : نوعني

   الغوى قالسيا. ١
 األصوات يف يتمثل أنه  (Hatmann and stork) بقول      

 أو معني، كالمى حدث يف نتتابع كما واجلمل والكلمات
 للسياق خاضعة عادة تكون مثال فاألصوات .لغوي نص
 بعده أويأيت يتقدمه مبا صوت كل فيتأثر فيه تتركب الذى
  47.أصوات من
 الىت اللغوية تالسياقا أن إبراهيم صربى بقول        

  : 48هى الداللة لدراسة مهمة تعترب
  (Idiom) والتعبريات (Collocation) التضام . أ

 الكلمة من املعىن عالقة وحدة هو التضام    
 مستوى يف الرموز عالقة هلا الىت األخرى والكلمة
 نوع من تضام التعبريات يستخدم .إليها املشار
 واجعلنا" يف اللباس كلمة املثال سبيل فعلى .خاص
  ."التقوى لباس " و"لباسا الليل

  (grammar) النحو علم. ب
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 مستويات من مستوى باعتبار التضام فريث نظر 
 مستويات يف اآلخرون وحاول .صياغته أو املعىن

 يتناول، قد أن فزعموا األخرى، اللغوى التحليل
 ذات القوالب" مستوى داخل املثال سبيل وعلى

 بالنحو النظرية الناحية نم يرتبط الذي" الوظيفة
  49.تاما ارتباط

  احلال سياق. ٢
 صلة من له مبا اللغة عن اخلارجي العامل وميثله
 اإلجتماعية الظروف يف ويتمثل .النص أو اللغوي باحلدث
 الكالم يف والشتركني للمتكلم، والثقافية والنفسية

 املعىن دقيقة إىل الوصول أردنا إذا هذا ومعىن50.أيضا
 لنا تقدمها اليت التحليلة الطرق نستخدم أن بدفال الكلمة
   51:هي العناصر وتلك مفهومه،.املختلفة اللغة فروع

 : وتكوينها والسامع، املتكلم شحصية  .أ
 املتكلم غري الكالم يشهد من وشخصيات"الثقايف"

 عالقة من لذلك ما، وبيان (وجدوا إن) والسامع
 هورالش على يقتصر أو ودورهم، اللغوي، بالسلوك

 الكالمية والنصوص بالكالم، آلن آن يشاركون أم
   .عنهم تصدر اليت
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 باللغة عالقة ذات اإلجتماعية والظواهر العوامل  .ب
 الكالمي املوفق   يف يشارك ملن اللغوي وبالسلوك
 السياسي وكالوضع دجل، له كان إن اجلو كحالة

  .اخل...الكالم، وكمكان
 األمل أو االقتناعك فيه، املشتركني يف الكالم أثر  .ج

   .ذلك وغري الضحك أو أواألغراع
 على للسياق يقسيما K. Ammer أمري ك) قترح( وقد

  : التاىل النحو
   (Lingustik Context)  اللغوى السياق .١

 أوفونيم بصوت حتيط اليت اللغوية، البيئة هو
 "عصب" كلمة مثال .أومجلة أوعبارة أوكلمة أومورفيم

 ،)شددته( الشيء عصبت :تاليةال اللغوية السياقات يف
 الريق عصب ،)عليهم واشتد ضمهم (أمر القوم عصب
 املاء ،عصب)ركبه (الغبار رأس ،عصب)أبيسه( فائ
   52).لزمه(

  Emotional Context                  العاطفي السياق .٢
 املعىن عن الكشف يتوىل الذي السياق هو

 خصش من خيتلف قد والذي ،emotive meaning ادان
 يف والضعف القوة درجة حيدد السياق وهذا53.آخر إىل
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 .أواعتداال  أومبالغة تأكيد يقتضى مما املتكلم انفعال
 يف اشتركهما رغم  كلمة غري اإلجنليزية يف  كلمة مثال
 غري العربية يكره " وكلمة .احلب هو و املعىن أصل
 املعىن أصل يف اشتركهما رغم "يبغض" كلمة
  54.كذلك

  Situational Context   وقفيامل السياق .٣

 فيه تقع أن ميكن الذي اخلارجي املوقف هو
 تشميت مقام يف (ترحم) كلمة استعمال مثال .الكلمة
 مقام ويف ،)بالفعل البدء ("اهللا يرمحك" :العاطس
 فألوىل). باالسم البدء( يرمحه اهللا :املوت بعد الترحيم

 يف ةالرمح طلب والثانية الدنيا، يف الرمحة طلب تعين
  55.األخرة

  Cultural Context  الثقايف السياق .٤

 االجتماعي املعىن عن يكشف الذي السياق هو
 (social meaning)، الكلمة به توحي الذي املعىن وذلك 

 ويدعى معني أوجمتمع معنية حبضارة واملرتبط أواجلملة
 يؤدى اتمع يف البيئات فاختالف الثقايف املعىن أيضا
 مثل 56.أخرى إىل بيئة من الكلمة ةدالل اختالف إىل
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 على عالقة بريطنيا يف تعترب  looking glass  كلمة
 وكلمة .mirror لكلمة بالنسبة العليا  االمتاعي الطبقة

 اللغوي، عند ثان ومعىن املزارع، عند معىن هلا "جذر"
  .لربياضيات عال عند ثالث ومعىن

  
  العثماين لرسم املصحف مفهوم .ج

   عثمان عهد يف املصحف كتابة عادةإ يف السبب .أ

 وكثر الفتوح، اتسعت عنه اهللا رضي عثمان عهد يف
 قراءة قراءيت يقول فهذا القراءات، وتعددت اهللا، دين يف الداخلون

 كما حذيفة موىل سامل بقراءة قراءيت : يقول وأخر مسعود، ابن
 اختالف كثر ملا : يقول اليت سعد بن مصعب رواية إليه أشارت

 موىل سامل قراءة مسعود، ابن قراءة : قالو القرآن يف سالنا
  57.حذيفة
 إليها أشرنا مصاحف وجود االختالف هذا على ساعد قد

 االختالفات وكثرة القراءات، تعدد شك وال بكر أيب جبانب انفا
  .املسلمني بني الفنت و االضطراب إىل تؤدي

 على املسلمني لتوحيد حبركته عثمان قام األسباب هلذه
 تبقى وحىت جذزره، من االخالف جيتذ حىت واحد مصحف
 دون من رم بكتاب ومتاسكهم وقوم، هيبتهم للمسلمني
  .خالف
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 لنا ليكشف " القرآن فضائل " كتاب يف البخاري ولنترك
 إزاء املسلمني بني بلبلة حيدث أن أوشك الذي اخلالف سبب
 أن أنس عن : قال .قراءاته وتعدد الكرمي، القرآن مصاحف تعدد

 يف الشام اهل يعازي وكان عثمان، على قدم اليمان بن حذيفة
 اختالفهم حذيفة فأفزع العراق أهل ممع وأدربيجان أرمينية، فتح
 األمة هذا أدرك : املؤمنني ياأمري : لعثمان حذيفة فقال القراءة، يف
 أرسل  .والنصارى اليهود اختالف الكتاب يف خيتلفوا أن قبل

 يف ننسخها بالصحف إلينا أرسلي أن : حفصة إىل عثمان
 فأمر عثمان إىل حفصة ا فأرسلت إليك، نردها مث املصاحف،

 العاص، بن وسعيد الزبري، بن اهللا عبد األنصاري، ثابت بن زيد
 وقال املصاحف يف فنسخوها هشام بن احلارث بن الرمحن وعبد
  . الثالثة القرشيني للرهط عثمان

 القرآن من شيئ يف ثابت بن زيد و أنتم اختالفتهم إذا 
 نسخوا إذا حىت ففعلوا بلسام نزل فإمنا قريش، بلسان فكتبوه

 مبصحف افق كل إىل الصحف عثمان رد املصاحف يف الصحف
 أن أومصحف صحيفة يف القرآن من سزاه مبا وأمر نسخوا، مما

  58.حيرق
 املصاحف يف عثمان حركة أن يتضح النص هذا ضوء يف 

 املسلمني وحد أنه عثمان حركة يف اجلديد أن غري كرب أيب امداد
 و الصحابة مصاحف ومجع بكتابته، قام الذي املصحف هذا على
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 هذه أن حني على الروية يف اختالف على حماها أو أحرقها
  .متس ال مصونة بكر أيب عهد يف كانت املصاحف

  وحكمه العثماين املصحف رسم  .ب

 وقد .عنه اهللا رضي ثمانع يف القرآن مجع عن احلديث سبق
 الكتابة يف خاصة طريقة معه القرشيون والثالثة ثابت بن زيذ اتبع

 بالرسم " الطريقة هذه العلماء ويسمي عثمان، هلم ارتضاها
  59.حكمه يف العلماء واختلف إليه، نسبة " للمصحف العثماين

 جيب توقيفي للقرآن الثماين الرسم هذا أن إىل بعضهم فذهب  .أ
 التوقيف ونسبوا تقديسه، يف وبالغوا القرآن، كتابة يف هب األخذ
 : ملعاوية قال أنه فذكروا وسلم، عليه اهللا صلى النيب على فيه
 الياء، وانصب القلم، وحرف الدواة، ألق ": الوحي كتبة أحد
 وجود الرمحن، ومد اهللا، وحسن امليم، والتعور السني، وفرق

  ". لك أذكر فإنه اليسرى، أذنك على قلمك وضع الرحيم،
 توقيفيا ليس العثمان الرسم أن إىل العلماء من كثري وذهب .ب

 عثمان، ارتضاه اصطالح ولكنه وسلم، اهللا صلى النيب عن
 والجتوز األخذبه، و التزامه فيجب بالقبول، األمة وتلقته
  .خمالته

 من مانع وال اصطالحي، العثماين الرسم أن إىل مجاعة وذهب .ج
 وصبح لإلمالء خاص رسم على الناس صطلحا إذا !خمالته
  .بينهم شائعا
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 جتري ورسوم عالمات هي إمنا احلطوط أن ذلك يف والسبب
 الكلمة على دال رسم فكل .والرموز العقود و اإلشارات جمرى
 أية على به الكاتب وتصويت صحته حتت قراءا لوجه مقيد
 رسم على جيب أنه ادعى من فكل وباجلملة كانت صورة
   .ذلك له وأىن دعواه، على احلجة يقيم أن عليه وجب وصخمص

 الراجح، الرأي هو الثاين الرأي أن القطان خليل مناع وعند
  .املصحف يف املشهور العثماين بالرسم القرآن كتابة جيب وأنه

 عثمان عهد مند األمة توارثته الذي االصطالحي الرسم فهو
 التغيري من القرآن نةلصيا قوي ضمان عليه واحلفاظ عنه، اهللا رضي

 لكل اإلمالئي باالصطالح كتابته ابيحت ولو حروفه، يف والتبديل
 إن بل آلخر، عصر من املصحف خط تغيري إىل هذا ألدى عصر
 وتتفاوت الواحد، النظر وجهات فيها ختتلف نفسها اإلمالء قواعد

  .آلخر بلد من الكلمات بعض يف
 فينبغي مصحفا بيكت من " : اإلميان شعب يف البيهقي قال

 خيالفهم وال املصاحف، تلك به كتبوا الذي اهلجاء على حيافظ ان
 قلبا وأصدق علما كانوأكثر فإم شيئا، كتبوه مما يغري وال فيه،

 استدراكا بأنفسنا نظن أن ينبغي فال منا، أمانة وأعظم ولسانا،
   60.عليهم
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  التحسني طور يف  العثمانية املصاحف .ج

 والشكل، النقط من خالية العثمانية املصاحف كانت
 الشكل إىل حتتاج ال اليت السليمة العربية السليقة على اعتمادا

 اللسان إىل تطرق فلما بالنقط، اإلعجام إىل وال باحلركات
 بضرورة األمر أولوا أحسن االختالط بكثرة الفساد العريب
 على يساعد مما وغريمها والنقط بالشكل املصحف كتابة حتسني

 ذلك يف بذل جهد أول يف العلماء واختلف .الصحيحة لقراءةا
  .السبيل

 من أول الدؤيل األسود أبا أن اإلتقان يف السيوطي ويذكر
 ظل حيث زياد، البأمر مروان بن امللك عند بأمر ذلك فعل
 حىت .سنة وأربعني بضعا عثمان مصحف يف يقرءون الناس
 العراق يف رتوانتش التصحيفات كثريت حني امللك عبد خالفة
  61.والتشكيل النقط الوالة ففكر

 : منهم : آخرين إىل الفعل هذا تنسب أخر رواياتا وهناك
 وأبو الليي، عاصم بن ونصر يعمر، بن وحيي البصري، احلسن
 لآلخرين كان ورمبا ذلك، عنه اشتهر الذي هو الدؤيل األسود

  .وتيسريه الرسم حتسني يف بذلت أخرى جهود املذكورين
 الصدر يف الشكل فكان املصحف، رسم حتسني درجت وقد

 على والضمة احلرف، أول على نقطة فالفتحة نقطا، األول
  .أوله حتت والكسرة آخره،
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 وحتسن، املصحف رسم فجاد اهلجري القرن كان مث
 العالمات وابتكار اجلميلة احلطوط اختيار يف الناس وتناغس
 الوصل وأللف ،كالقوس عالمة املشدد للحرف فجعلوا املميزة،
 فتحة من قبلها ما حسب على أووسطها أوحتتها فوقها جوة

  .أوضمة أوكسرة
 اآليات، وعدد السور أمساء ذلك بعد الناس تدرج مث
 (م) الالزم الوقف وعالمات ,اآلى رءوس إىل تشري اليت والرموز
 مع واجلائز (ج) الطرفني مستوي جوازا واجلائز (ال) واملمنوع

 (قلى) أوىل الوقف كون مع واجلائز (صلى)أوىل الوصل كون
 على الوقف يصح ال املضعني أحد على وقف إذا حبيث وتعانق
 وجوه من ذلك غري إىل والتخريب والتجزئة، (∴ ∴) اآلخر

  .التحسني
 وقوع من خوفا ذلك يكرهون األمر بداية يف العلماء وكان

 جردوا " : مسعود ابن قول غلى مستندين القرآن يف زيادة
 .اجلائز النقط بني بعضهم ويفرق "بشيء ختلطوه وال قرآنال

 كتابة تكره " : احلليمي قال .جتوز ال اليت والفواتح واألعشار
 ابن لقول فيه اآليات وعدد السور أمساء .واألمخاس األعشار
 صورة له ليس ألنه فيجوز، النقط وأما"القرآن جردوا" : مسعود
 هيئة على دالالت هي وإمنا .قرنا بقرآن ليس ما ألجلها فيتوهم
   .إليها حيتاج ملن إثباا يضر فال املقروء



 

 اخرج واالستحباب، اإلباحة إىل ذلك يف األمر انتهى مث
 بنقط الباس " : قاال أمنا سريين وابن احلسن عن داود أيب ابن

 بأس ال" : قال أنه الرمحن عبد بن ربيعة عن وأخرج "املصاحف
 األنه مستحب وشكله املصحف نقط : النووي وقال "بشكله
 بتحسني العناية وصلت وقد  62.التحريف و اللحن من له صيانة
   .العربية اخلط يف ذروا اليوم املصحف رسم
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  باب الثالث

  عرض البيانات وحتليلها
 طباعة اململكة نيب الوقف ىف القرآن  عالماتموضعحتليل البيانات عن . ١

وأثرها ىف  املائدةاجلمهور اإلندونسية يف سورة  باعةوط العربية السعودية
 املعىن

  اللوحة األوىل
عالمة 

 الوقف

الطباعة اجلمهور 

 اإلندونسية

عالمة 

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
 وقف أوىل

 )قلى(

  
 وقف أوىل

 )قلى(
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ÏŠθ à)ãè ø9$$Î/  3 ôM‾= Ïmé& Ν ä3s9 èπyϑŠ Íκ u5 

ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ 

u� ö�xî ’ Ìj? ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡ r&uρ îΠã� ãm 3 
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  )ج(جائز 

  
 وقف أوىل

 )قلى(
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ÏŠθ à)ãè ø9$$Î/ 4 ôM‾= Ïmé& Ν ä3s9 èπ yϑŠÍκ u5 

ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

u� ö�xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ îΠã� ãm 3 
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١ ١ 

طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا ان هناك اختالف
فظ على ل) ج (جائز بوضع عالمة الوقف  أن الوقفاململكة العربية السعودية

 : Šθà) ãèø9 $$Î/ 〈 من قول تعاىل :  $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈  كان املعىن :
  .أوفوا بالعقدود أي عهود اهللا:  ياأيها املؤمنون
وقف بوضع عالمة الوقف  طباعة اجلمهورية اإلندونيسية وكان يف وأما 

 (ÏŠθà): على كلمة ) قلى(اوىل  ãèø9 $$Î/ 〈 من قوله تعاىل : $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θèù÷ρr& 

ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈 أوفوا بالعقدود أي :  ياأيها املؤمنون: كان املعىن :  فكان املعىن
  .العهود اهللا



 

من نوع املعىن :  من اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي 
ومن هنا نستنبط   يف اللفظ الذي كافيا فيه موقفاإعربهمعناه و االساسي ألن
  عالمات الوقف يف هذه اآلية اليفسد املعىن ومرادها،ألن عالمةأن اختالف

  عالمة كالمها من نوعوقف أوىل  جائز أو عالمة وقفالوقف السابق إما
  .الوقف الذى يأتى معىن صحيحا

  
  اللوحة الثاىن

عالمة 

 الوقف

مة عال الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
  )ج ( جائز 

وقف أوىل 
 )قلى(
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 معانقة
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٢ ٢٦ 

طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا أن هناك اختالف
  أن الوقف عند اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن طيفوراململكة العربية السعودية

  zŠ:  وقف على كلمة السجاوندي  Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈 من قوله تعاىل  :  $yγ‾Ρ Î* sù îπtΒ §� pt èΧ 

öΝ Íκö� n= tã zŠ Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈ا حرمت عليهم هذه املدة، فيكون : ها ا ومعنأ zŠ Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 

 öΝÍκ: وإذا وقف على كلمة .  ظرفا للتحرمي〉 ö� n= tã 〈 من قوله تعاىل  tΑ$s% $yγ‾Ρ Î* sù 

îπtΒ §� pt èΧ öΝÍκ ö� n= tã  〈 م يتيهون أربعني سنة، : ها اومعنا حرمة عليهم هذه أبدا، وأأ
zŠفيكون  Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈ظرف زمان للتيه  .  



 

  :وقف على كلمة  الطباعة اجلمهورية اإلندونيسية وكان وأما يف

zŠ Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈  من قوله تعاىل :  $yγ‾Ρ Î* sù îπtΒ §� pt èΧ öΝÍκ ö� n= tã zŠ Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈  ا : ومعناهاأ
 zŠحرمت عليهم هذه املدة، فيكون  Ïèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ 〈 أما وقف على .ظرفا للتحرمي

 öΝÍκ: كلمة  ö� n= tã  〈 من قوله تعاىل  tΑ$s% $yγ‾Ρ Î* sù îπtΒ §� pt èΧ öΝÍκ ö� n= tã  〈 ا حرمتفمعناها أ 
  . عليهم أبدا

من نوع املعىن : السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هيومن اآلية 
ومن هنا نستنبط أن اختالف  . النحوىيف علمها تعلقا لغويا السياقى ألن في

، والوقف االوقف يف هذه اآلية اليفسد املعىن ولوكان مرادها خمتلفعالمة 
 أو معانقة كالمها من نوع الوقف الذى يأتى جائز عالمة الوقف السابق إما

  .معىن صحيحا
 

  اللوحة الثالث
عالمة 

 الوقف

عالمة  الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
  )م(الزم 

  
وقف أوىل 

  ) قلى(
الوصل اوىل 

  )صلى(
 

ã≅ø? $#uρ öΝ Íκ ö�n= tã r't6 tΡ ó o_ ö/ $# tΠyŠ#u 

Èd, ysø9$$ Î/ ¢ øŒÎ) $ t/ §� s% $ ZΡ$ t/ö� è% Ÿ≅Îm6 à)çF sù 

ôÏΒ $yϑ Ïδ Ï‰tnr& öΝ s9uρ ö≅¬6s)tF ãƒ zÏΒ 

Ì� yzFψ $# 3   tΑ$ s% y7 ¨Ψn= çF ø%V{ ( tΑ$ s% 

$ yϑ ‾ΡÎ) ã≅¬7 s)tG tƒ ª!$# zÏΒ t É)−Fßϑ ø9$#     

 

  
  دون الوقف

  
  دون الوقف
الوصل اوىل 

  )صلى(
  

ã≅ø? $#uρ öΝ Íκö�n= tã r't6 tΡ óo_ ö/ $# tΠyŠ#u 

Èd, ysø9$$ Î/ øŒÎ) $ t/ §� s% $ ZΡ$t/ ö� è% Ÿ≅Îm6 à)çF sù 

ôÏΒ $ yϑ ÏδÏ‰tnr& öΝ s9uρ ö≅¬6 s)tF ãƒ zÏΒ 

Ì� yzFψ $# tΑ$ s% y7 ¨Ψn= çFø% V{ ( tΑ$ s% 

$ yϑ ‾ΡÎ) ã≅¬7 s)tG tƒ ª!$# zÏΒ t É)−Fßϑ ø9$#   
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طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا أن هناك اختالفوأما 
على ) صلى(اوىل وصل وقف بوضع عالمة الال أن اململكة العربية السعودية



 

  tΑ$s% y7  :كلمة ¨Ψ n= çFø% V{ 〈 من قوله تعاىل  : ã≅ ø?$# uρ öΝÍκ ö� n= tã r' t6tΡ ó o_ö/ $# tΠyŠ# u Èd,ysø9 $$Î/ øŒ Î) $t/ §�s% 

$ZΡ$t/ ö� è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ $yϑ Ïδ Ï‰ tnr& öΝ s9uρ ö≅¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì� yz Fψ$# tΑ$s% y7 ¨Ψ n= çFø% V{ ( tΑ$s% $yϑ ‾Ρ Î) ã≅ ¬7s) tG tƒ ª! $# zÏΒ 

tÉ) −Fßϑ ø9 أن يتلو على اليهود نبأ ابين . م. صامر اهللا حممدأي: ها اآلية اومعن 〉  #$
 وكان الرجل إذ قرب قربان سجد وترتل النار فتأكل قربانه، آدم بصدق

فذلك عالمة قبول القربان هابيل ، ومل تأكل قابيل، فحسده قابيل وتوعده، 
 قال الذي مل يتقبل اهللا قربانه ملن قبل .بالقتل فقال الذى مل يتقبل منه ألقتلنك

  . فقال له املقبول قربانه إمنا يتقبل اهللا من املتقني ألقتلنك،: قربانه 
وقف على كلمة بوضع وأما ىف الطباعة اجلمهورية اإلندونيسية وكان 

 Èd,ysø9: على كلمة ) م(  الزمعالمة  الوقف $$Î/ 〈  من قوله تعاىل : ã≅ ø? $#uρ öΝ Íκö� n= tã 

r' t6tΡ ó o_ö/ $# tΠyŠ# u Èd,ysø9 $$Î/ 〈  ألن øŒ Î) 〈 ليس بظرف لقوله تعاىل : ã≅ ø? $#uρ  öΝÍκ ö� n= tã r' t6tΡ ó o_ö/ $#   〈 
ال بلبس به وصار معىن الكالم حماال، بل عامل إذ حمذوف، )  إذ(ولو وصل  

 أن يتلو على اليهود نبأ ابين. م.يامر اهللا حممد ص: ها اومعن. اذكر إذ : أي 
  .آدم بصدق

 øŒوعند العكربي  Î) $t/ §�s% 〈 ظرف لنبأ أو حال منه، واليكون ظرفا لـ  

ã≅ ø?$# uρ 〈و  Èd,ysø9 $$Î/  〈 حال من الضمري يف  : ã≅ ø?$# uρ 〈 و أما . حمقا أو صادقا:  أي
 øŒوالعامل يف : عند أبو حيان يف البحر  Î) 〈  : 't6tΡ 〈حديثها وقصتهما :   أي

 Èd,ysø9ما ذكر أن ك.ذلك الوقف $$Î/ ¢〈  جيوز أن يكون يف موضع الصفة ملصدر
  ٦٣.حمذوف، تالوة ملتبسة باحلق

                                                 
    ١٠٥: ص . مكتبة الرشد :الرياض .٢علل الوقوف  .الدكتر حممد عبد اهللا بن حممد العيدي  . 63



 

 øŒ على كلمة) قلى(ويوضع عالمة  الوقف اوىل  Î) $t/ §�s% $ZΡ$t/ ö� è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ 

$yϑ Ïδ Ï‰ tnr& öΝ s9 uρ ö≅ ¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì�yz Fψ الرجل وكان : ها اومعن. ألن بعد انتهاء القول  〉 3 #$
إذ قرب قربان سجد وترتل النار فتأكل قربانه، فذلك عالمة قبول القربان 

  . هابيل ، ومل تأكل قابيل، فحسده قابيل وتوعده، بالقتل
 tΑ$s% y7  على كلمة) لىص( اوىل صلويوضع عالمة  الو ¨Ψ n= çFø% V{ ( tΑ$s% $yϑ ‾Ρ Î) 

ã≅ ¬7s) tG tƒ ª!$# zÏΒ tÉ) −Fßϑ ø9$# 〈   قال إمنا . الذى مل يتقبل منه ألقتلنكقال  : هااومعن
  .يتقبل اهللا من املتقني

من نوع املعىن :  ومن اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي
ومن هنا نستنبط  يف اللفظ الذي كافيا فيه افق معناه وإعربه مواألساسى ألن
، ألن لفا خمتمرادهالو  الوقف يف هذه اآلية ال يفسد املعىن و عالمةأن اختالف

 من نوع وقف أوىل أو وصل أوىل كالهم أو وقف الزمالوقف السابق إما 
  .الوقف الذى يأتى معىن صحيحا

  
  اللوحة الرابع

عالمة 

 الوقف

عالمة  الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
  

  )ج(جائز 
 

. È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n< Î) x8y‰tƒ  Í_n= çF ø)tG Ï9 

!$ tΒ O$tΡ r& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹s9Î) 

y7 n=çF ø% L{ 4 þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©!$# ¡> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9$#  

  
  
  

الوصل اوىل 
  )صلى(

  

 . È⌡ s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n< Î) x8y‰tƒ  Í_n= çF ø)tG Ï9 

!$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“Ï‰tƒ y7 ø‹s9Î) 

y7 n=çF ø% L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©!$# ¡>u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9$#   
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طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا ان هناك اختالف
على ) ج(جائز  بوضع عالمة  الوقف  أن الوقفاململكة العربية السعودية

 y7:كلمة  n= çFø% L{   4〈  من قوله تعاىل:  . È⌡s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n< Î) x8y‰ tƒ  Í_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“ Ï‰ tƒ 

y7 ø‹ s9Î) y7 n= çFø% L{   4 þ’ ÎoΤÎ) Ú’% s{r& ©!$# ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9  y7: ألن بعده لفظ 〉 #$ n= çFø% L{ 〈   احتمال
: ها امعن. ألن، أو فأين، والوقف أوضح للظاهر: إضمار الالم أو الفاء، أي 

 لن أمد يدي إليك ألقتلك، , واهللا لئن مددت إىل يدك لتقتلين

وقف بوضع عالمة  اإلندونيسية وكان وأما ىف طباعة اجلمهورية 
 .:على كلمة ) صلى(وصلى اوىل  È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n< Î) x8y‰tƒ  Í_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“ Ï‰tƒ 

y7 ø‹ s9Î) yy7 n=çFø% L{ ( þ’ ÎoΤÎ) Ú’% s{r& ©!$# ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 واهللا لئن مددت إىل يدك : كان املعىن  〉   #$
  .ي إليك ألقتلك، إين أخاف اهللا رب العاملنيلن أمد يد, لتقتلين

من نوع املعىن :  ومن اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي
ومن هنا نستنبط  . يف اللفظ الذي كافيا فيهافق معناه وإعربه موألناالساسى 

 اختالف الوقف يف هذه اآلية ال يفسد املعىن ومرادها، والوقف  عالمةأن
كالمها من نوع الوقف الذى يأتى الوصل اوىل  أو  جائز وقفالسابق إما

  .معىن صحيحا
  
  
  
  
  

  



 

  اللوحة اخلامس
عالمة 

 الوقف

عالمة  الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
  
  

وقف أوىل 
  )قلى(

  دون الوقف
 معانقة

)∴∴∴∴∴∴∴∴(  

  

y]yè t7sù ª!$# $ \/#{�äî ß]ysö7 tƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# … çµtƒ Î� ã�Ï9 y#ø‹x. ”Í‘≡uθ ãƒ 

nοuöθ y™ Ï 3µ‹ Åz r& tΑ$ s% # tL n= ÷ƒuθ≈ tƒ 

ßN÷“yftã r& ÷βr& tβθä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈ yδ 

É>#{�äó ø9$# y“ Í‘≡uρé'sù nοuöθ y™  Å�r& 

yx t7ô¹ r'sù zÏΒ tÏΒÏ‰≈ ¨Ψ9$# ∩⊂⊇∪ ¡      

 

  
  
  

   )ج (جائز 
  

الوصل اوىل 
  )صلى(

  دون الوقف
  

  

y]yè t7sù ª!$# $ \/#{�äî ß]ysö7tƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# … çµ tƒÎ� ã� Ï9 y#ø‹ x. ”Í‘≡uθ ãƒ 

nοuöθ y™ Ïµ‹Åz r& 4 tΑ$ s% # tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ 

ßN÷“yftã r& ÷βr& tβθä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈ yδ 

É>#{�äó ø9$# y“ Í‘≡uρé'sù nοuöθ y™  Å�r& ( 
yx t7ô¹ r'sù zÏΒ tÏΒÏ‰≈ ¨Ψ9$# ∩⊂⊇∪     
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طباعة  ويف. تالف يف الوقفمن اللوحة السابقة عرفنا ان هناك اخ
 على كلمة )ج(جائز وضع عالمة الوقف ب أن الوقف اململكة العربية السعودية

: y]yèt7 sù ª! $# $\/#{� äî ß]ysö7 tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# …çµtƒÎ� ã� Ï9 y# ø‹ x. ”Í‘≡uθãƒ nοu öθy™ Ï Ïµ‹ Åz r& 4〈  كان املعىن :
  . يواري جيفة أخيهلرييه كيف, أرسل اهللا له غرابا حيفر فيها فيثر تراا

 tΑ$s% #:  على كلمة )صلى(اوىل  ويوضع عالمة  الوصل  tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN ÷“ yftã r& 

÷βr& tβθä. r& Ÿ≅ ÷WÏΒ # x‹≈yδ É># {�äóø9 $# y“ Í‘≡uρé' sù nοu öθy™  Å� r& ( 〈 لطول ما أعترض بني املعطوف و  
ياويلتا أعجزت أن أكون مثلؤهذا الغراب : كان املعىن . املعطوف عليه

  .فأواري سوأة أخي
وقف بوضع عالمة الوقف ىف طباعة اجلمهورية اإلندونيسية وكان  وأما

y]yèt7: على كلمة )قلى(اوىل  sù ª! $# $\/#{� äî ß]ysö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# …çµtƒÎ� ã� Ï9 y# ø‹x. ”Í‘≡uθãƒ nοu öθy™ Ï 



 

3µ‹ Åz r& 〈  ا: كان املعىنكيف يواري لرييه , أرسل اهللا له غرابا حيفر فيها فيثر ترا
  .جيفة أخيه
 zÏΒ tÏΒ : على كلمة  )∴∴( معانقةويوضع عالمة  الوقف   Ï‰≈ ¨Ψ9$# 〈   من

 tΑ$s% # :قوله تعاىل  tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN÷“ yftã r& ÷βr& tβθä. r& Ÿ≅ ÷W ÏΒ # x‹≈yδ É>#{� äóø9 $# y“ Í‘≡uρé' sù nοu öθy™  Å� r& yx t7ô¹ r' sù 

zÏΒ tÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9$# 〈  ياويلتا أعجزت أن أكون : اتل ذلك قال فلما رأى الق: معنها
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمني على ما فرط منه من  مثلؤ

  . معصية اهللا يف قتله الخيه
من نوع املعىن :  ومن اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي

ا نستنبط ومن هن . يف اللفظ الذي كافيا فيهافق معناه وإعربه موألناالساسي 
، امرادها خمتلف يف هذه اآلية اليفسد املعىن ولو  الوقف عالمةأن اختالف

 م كاله أو وقف أوىل أو وصل أوىل معانقة وقفالوقف السابق إماعالمة و
  .من نوع الوقف الذى يأتى معىن صحيحا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اللوحة السادس
عالمة 

 الوقف

عالمة  الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

عة اململكة العربية الطبا

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

 معانقة

)∴∴∴∴∴∴∴∴(   

  
 
  

وقف أوىل 
  ) قلى(
  

وقف أوىل 
   )قلى(

 

ôÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡sŒ  ¡ $ oΨö;tFŸ2 4’n? tã 

û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) … çµ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅tF s% 

$ G¡ø�tΡ Î�ö� tó Î/ C§ø�tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ‾Ρ r'x6 sù Ÿ≅tF s% 

}̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 3   ôtΒuρ 

$ yδ$ uŠômr& !$ uΚ‾Ρ r'x6 sù $ uŠ ômr& 

}̈ $̈Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 3    ô‰s)s9uρ 

óΟßγø? u!$ y_ $ uΖè= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ¢ΟèO 

¨βÎ) #Z�� ÏWx. Οßγ÷ΨÏiΒ y‰÷è t/ š� Ï9≡sŒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# šχθ èùÎ�ô£ßϑ s9   

 

  دون الوقف 
  
  
  
  

وقف أوىل 
  ) قلى(
  

وقف أوىل 
  ) قلى(

  

ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡ sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’ n? tã 

û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó�Î) … çµ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅tF s% 

$ G¡ø�tΡ Î� ö� tóÎ/ C§ø�tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ‾Ρ r'x6sù Ÿ≅tF s% 

}̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_  3   ôtΒuρ 

$ yδ$ uŠômr& !$ uΚ‾Ρ r'x6 sù $ uŠ ômr& 

}̈ $̈Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 3    ô‰s)s9uρ 

óΟßγø? u!$ y_ $ uΖè= ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi�t7ø9$$ Î/ ¢ΟèO 

¨βÎ) #Z�� ÏWx. Οßγ÷ΨÏiΒ y‰÷è t/ š� Ï9≡sŒ 

’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθ èùÎ�ô£ßϑ s9     
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طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا ان هناك اختالف
على ) قلى(  ويوضع عالمة  الوقف جائز أن الوقفاململكة العربية السعودية

› $Yèكلمة  Ïϑ y_ 〈من قوله تعاىل  ôÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡sŒ $oΨ ö;tFŸ2 4’n?tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) …çµ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅ tFs% 

$G¡ø� tΡ Î� ö� tóÎ/ C§ø� tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ ‾Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒ uρ $yδ$uŠ ômr& !$uΚ ‾Ρ r' x6 sù $uŠ ômr& 

}̈ $̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ 4 ô‰ s)s9 uρ óΟßγø? u !$y_ $uΖ è= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9$$Î/ ¢Ο èO ¨βÎ) # Z��ÏW x. Ο ßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 

šχθèùÎ� ô£ ßϑ s9 〈 . من جناية أبن آدم القاتل أخاه ظلما حكمنا  على : ومعنها
إسرائيل أنه من قتل منهم أوقتل نفسا بدون فساد منها فيها يف األرض ومن 

  .أحيبها فكأمنا أحيا الناس مجيعا



 

وقف بوضع عالمة   اإلندونيسية وكان وأما ىف طباعة اجلمهورية
≅ ôÏΒ Èعلى كلمة    )∴∴( معانقةالوقف  ô_r& y7 Ï9≡sŒ  ¡ 〈 كذلك أي مها جائزان 

على سبيل البدل ال على سبيل االجتماع وإذا وقفت على احدمها التقف 
 x :يصلح بقوله  〉  & ôÏΒ È≅ô_rالن تعلق  على اآلخر، t7 ô¹ r'sù 〈  ويصلح بقوله:  

$oΨ ö;tFŸ2 〈 ، وعلى  È≅ ô_r& y7 Ï9≡sŒ  〈أجوز،الن ندمه من أجل أنه مل يوار أظهر .   
 yx :وقد منع هذا ابن األنبار  t7ô¹ r' sù zÏΒ tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9 وقف حسن ، وقال  〉 #$

≅ ôÏΒ È   الوقف :قوم المعرفة هلم بالعربية ô_r& y7 Ï9≡sŒ  ¡ 〈،  وهذا غلط منهم، ألن :
من أجل قتل قاتيل كتبنا على بين إسرائيل، : ه قال ، كان)كتبنا(صلة لـ) من(

  ٦٤.فال يتم الوقف على الصلة دون املوصول
≅ ôÏΒ Èفإن ذهب  ذاهب إىل أن : قال أبو بكر  ô_r& y7 Ï9≡sŒ  ¡ 〈 صلة لـ  

tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9 فأصبح من الذين ندموا أجل قتل قاتيل هابيل، أو إىل أن : واملعىن . 〉 #$
 ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ  ¡ 〈 صلة لـ   x t7ô¹ r' sù 〈  ا فأصبح من أجله قتله أخاه :  ينوي

≅ ôÏΒ È :من النادمني، كان الوقف على  ô_r& y7 Ï9≡sŒ  ¡〈  جائزا واالختيار األول .
 tÏΒيعىن الوقف على  Ï‰≈ ¨Ψ9$# 〈.  

 ôÏΒ È≅ô_r& y7: قال نافع  Ï9≡sŒ  ¡ 〈 صلة لـ ) من( متام، فجعل : tÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9$# 〈، 
  x: أو لقوله  t7ô¹ r' sù 〈 صلة لـ ) من(، ليس بشيء، ألن الوجه أن تكون :

 $oΨ: من أجل قتل قاتيل هابيل : بتقدير ) كتبنا( ö;tFŸ2 4’ n?tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) 〈  وهو
  .قول الضحاك 
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من نوع املعىن : ومن اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي  
 ومن هنا نستنبط أن اختالف.  النحوىيف علملقا لغويا ها تعألن فيالسياقى 
، ألن الوقف ا الوقف يف هذه اآلية ال يفسد املعىن ولكن مرادها خمتلفعالمات

 معانقة كالمها من نوع الوقف الذى يأتى  وقف أووقف أوىلالسابق إما 
  .معىن صحيحا

  وحة السابعلال
عالمة 

 الوقف

عالمة  الطباعة اجلمهور اإلندونسية

 الوقف

الطباعة اململكة العربية 

 السعودية

رقم 

 اآلية

 رقم

  
  
  

ال وقف فيه 
  )ال(
 

ö≅è% Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# ö≅yδ 

tβθ ßϑ É)Ζs? !$ ¨Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $ ¨ΖtΒ#u 

«!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& $ oΨøŠ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& 

ÏΒ ã≅ö7 s% � ¨βr&uρ ö/ ä. u�sYø. r& tβθà)Å¡≈ sù   

 

  
  
  
  

  دون الوقف

 ö≅è% Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# ö≅yδ 

tβθ ßϑ É)Ζs? !$ ¨ΖÏΒ HωÎ) ÷βr& $ ¨ΖtΒ#u 

«!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& $ oΨøŠ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& 

ÏΒ ã≅ö7 s% ¨βr&uρ ö/ä. u� sYø. r& tβθ à)Å¡≈ sù     

 

٧ ٥٩ 

طباعة  ويف.  يف الوقفامن اللوحة السابقة عرفنا ان هناك اختالف
≅ ö ون الوقف يف هذه آية أن داململكة العربية السعودية è% Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9 $# ö≅ yδ 

tβθßϑ É)Ζ s? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $̈Ζ tΒ# u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $oΨ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ ã≅ ö7s% ¨βr&uρ ö/ ä.u� sYø. r& tβθà) Å¡≈ sù 〈 و 
ياأهل الكتاب هل تكرهون منا، إال أن صدقنا وأقررنا : دها امعنها أو مر

، وأمنا بكتاب اهللا الذي أنزله إلينا، والكتب السابقة اليت أنزهلا على باهللا
   .وأن أكثركم فاسقون. األنبياء من قبلنا

ال وقف ويوضع عالمة وأما ىف طباعة اجلمهورية اإلندونيسية وكان 
≅  ÏΒ ã:  على لفظ  ) ال(وقف فيه  ö7s% �  〈   من قوله تعاىل    ö≅ è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# 

ö≅ yδ tβθßϑ É)Ζ s? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $̈Ζ tΒ# u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $oΨ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ ã≅ ö7s% � ¨βr&uρ ö/ ä.u� sYø. r& tβθà) Å¡≈ sù 〈  



 

/  ¨βr&uρ öألن لفظ   ä.u� sYø. r&  〈  عطف على   ÷βr& $̈Ζ tΒ# u 〈 . و معنها أو مردها :ومعنها 
نا، إال أن صدقنا وأقررنا باهللا، وأمنا بكتاب ياأهل الكتاب هل تكرهون م: 

 وأن اهللا الذي أنزله إلينا، والكتب السابقة اليت أنزهلا على األنبياء من قبلنا
  .أكثركم فاسقون

من نوع املعىن : ومن اآلية السابقة إذا نظرنا من ناحية املعىن هي
 هنا نستنبط ومن.  يف اللفظ الذي كافيا فيهافق معناه وإعربه موألناالساسى 

الوقف يف هذه اآلية اليفسد املعىن ومرادها، والوقف عالمة أن اختالف 
الوقف  عالمة  ألنتفيدمل  الوقف املمنوعالسابق إما دون الوقف أو بعالمة 

من نوع الوقف الذى يأتى معىن  الوقف املمنوع.  عدم جواز الوقفاملمنوع
  .صحيحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الباب الرابع

  اخلامتة

   صةاخلال  . أ
، فكانت نتيجة هذا البحث ةمعتـمدا على ما قد حصـل عليه الباحث

   :هي 
 الطباعة اململكة العربية السعوديةتوضع عالمة الوقف يف القرآن  .١

والقرآن الطباعة اجلمهورية اإلندونيسية يف سورة املائدة خمتلفا وهي 
 طباعة اململكة يف وكما القرآن. ةيا ٩٠إختالف عالمة الوقف فيهما 

طباعة اجلمهورية  يف  بعالمة الوقف جائز وأما القرآنالعربية السعودية
ز ، وعالمة الوقف جائ اوىلاإلندونيسية بعالمة الوقف أوىل يف اآلية

، ٣١، ٢٨، ٢٧ والسورة املائدة آية ٢٦الوقف املعانقة يف اآلية و
$   :١آية : السورة املائدة :  مثل . وغري اآلية األخرى،٥٩ ،٣٢ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ 

šÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ 4 ôM ‾= Ïmé& Ν ä3s9 èπyϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈yè ÷Ρ F{ $# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ u�ö� xî ’Ìj? Ït èΧ 

Ï‰øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡ r&uρ îΠã� ãm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3øt s† $ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ 〈  طباعة اجلمهورية اليف القرآن
طباعة اململكة العربية قف أوىل وباستخدام عالمة الو اإلندونيسية
 . باستخدام عالمة جائزالسعودية

  الوقف عالماتالوقف من اآليات السابقة أنعالمات  أثر إختالف .٢
 وطباعة اجلمهورية طباعة اململكة العربية السعودية  يف القرآنبني

واملعىن يف .  يؤثر معاين القرآنيةاإلندونيسية من ناحية املعىن وهي مل
أما املعىن األساسى . ملائدة هو املعىن األساسى واملعىن السياقىالسورة ا

وأما املعىن السياقى . ألن معناه وإعربه موقفا يف اللفظ الذي كافيا فيه



 

إختالف عالمات  .النه املعىن يتعلق باحلال، الثقايف واللغة واملوقفى
هور  طباعة اململكة العربية السعودية وطباعة اجلميف الوقف بني القرآن

اليغري يف املعىن أويفسدها ولكن سوف يؤثر   املائدةىف سورةاإلندونسية 
الوصل ,جائز، الوقف أوىل: ألن عالمات الوقف وهي ، يف مرادها

الوقف الزم، الوقف فيه، ووقف معانقة كالهم من نوع , أوىل
  .الوقف الذى يأتى معىن صحيحا

  

 اإلقتراحات .ب

 االقتراحات حسب مايتعلقة قدمت الباحثالسابقة  ئجنتاومن     
  : ،كما ياىلين لرسم العثمااملصحفالوقف يف  بعالمات

  .به واملطالعة التعمق علينا فينبغىومن املعلوم أن القواعد أساس اللغة،  .١
 التاىل والباحثون القراء دفينت أن البحث هذا متام بعد الباحثة ترجا .٢

. النقصان من باوقري الكمال عن بعيدا لكونه .البحث هذا تكميل إىل
 من خاصة جديد موضوع هو ةالباحث استعمله الذى املوضوع أما

  عالمات الوقف وآثر إختالفاملصحفالوقف يف عالمات الناحية 
 قليل، ألنه املصحفالوقف يف عالمات ولكن حبث مقارنة . يف املعىن

 بأن التاىل الباحثني إىل ةالباحث إقترح احلجة، فلتلك. مراجعه حمدودة
  .والدراسة البحث بأحسن املوضوع هذا ويستحسنوا تمروايس
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