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ABSTRACT: 

 

This study is concerned with pause 
and its grammatical effect on the 
Coranic text. It also tries to explain the 
issues relevant to pause and its 
grammatical effect on the Coranic text. 
The study has taken some applied 
examples of the Coranic text to 
illustrate a part of the linguistic 
message which is shown out by the 
appropriate selection of the pause. In 
fact, the understanding of the sentence 
and its meaning may rely on the good 
performance of recitation and the 
suitable selection of the pause. The 
examples chosen by the study should 
also demonstrate the positions of pause 

then the resumption. That means the 
pause is a part of the text. It is one of its 
structure processes. Reciter and listener 
should be aware of this fact which has 
to be well learned then well selected by 
them. 

The research has been divided into 
two sections. The first section tackles 
the pause, its definition, divisions and 
rules, as well as the resumption because 
it is bound to the pause. The second 
section discusses the pause from the 
syntactic and semantic view point. So it 
talks about the pause effect on 
conveying the linguistic message.
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  املحور األول
  (تعريفه، أقسامه) الوقف:
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ـ، لسان العرب: ُيْنَظر )١( ى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصـاري الرويف ـروت ،دار صـادر، هــ٧١١ ت. ي،اإلفريقـ يمحمد بن مكرم بن ع ، ب

ـــــي علـــــم التجويـــــد٣٥٩ /٩( ١٥جعـــــدد ، هـــــ ١٤١٤ ،٣ط ـــــي بّســـــة املصـــــري ، ) مـــــادة (وقـــــف)، والعميـــــد  : محمـــــد ، تـــــحهــــــ١٣٦٧بعـــــد  ت.محمـــــود بـــــن ع
 .١٥٠/ م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥.ط، اإلسكندرية -دار العقيدة ي، الصادق قمحاو 

ــــي اللغــــة واألدب،املصــــطلحات العر  )٢( ــــروت، ط مجــــدي وهبــــة، بيــــة  م، مزيــــدة ومنقحــــة، مــــادتي: الوقــــف، ١٩٨٤، ٢واملهنــــدس، كامــــل، مكتبــــة لبنــــان، ب
 .٤٣٧، ٤٣٦الوقفة، 

ـــي علــم التصـــريف (ومعهـــا الوافيــة نظـــم الشـــافية للنيســاري  )٣( ـــي القــرن  -الشــافية  ى  املؤلـــف: عثمــان بـــن عمـــر بــن أبـــي بكـــر بــن يـــونس، أبـــو ، )١٢املتـــو
 .٦٣م /١٩٩٥هـ ١٤١٥ .ط، مكة -املكتبة املكية ، حسن أحمد العثمان ، تح.هـ٦٤٦ ت.عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي املالكي 

ي علل البناء واإلعراب )٤( ـري البغـدادي ، اللباب  ن بـن عبـد هللا العك ـان ، تـح.هــ٦١٦ ت.محـب الـدين أبو البقاء عبد هللا بن الحسـ ، د. عبـد اإللـه الن
 .١٩٦/  ٢ ٢، جم١٩٩٥هـ ١٤١٦ .ط، دمشق -دار الفكر 
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 .٢٤٤، ٢٤٣ /١م ١٩٨٨اإلتقان، جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية،  )١(

 .٢٢٠/م ١٩٨٥، ٧من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، ط  )٢(
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W ُّ ىث نث مث رثزث يت ىت  نت مت زت َّ Wאz١٣٧ J١٣٨x،
K????א 

אאW ُّ خلمل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف 
א??Kאאz٣٤x،אW َّ جم هل

،אאW ُّيي ىي مي خي حي جي يه مهىه  
  ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

z١אW َّ نت مت زت رت يب J٢x،FאאאE
?א?אאK?א?אא

KאאW ُّ حق مف خف حف جغمغجف مع جع مظ حط مض  
FאWz٥٢xW،،E َّ جك مق

                                                            
ي اللفظ: التعلق اإلعرابي  )١( ى القواعد النحوية الذيالتعلق   .يرجع فيه إ

ي، أبـو الحسـن، ع )٢( ي بن محمـد بـن عبـد الصـمد الهمـداني املصـري الشـاف هــ، ٦٤٣لـم الـدين السـخاوي ت. ُيْنَظر: جمال القراء وكمال اإلقراء، ت. ع
ــــة  ــــراث  -تــــح. د. مــــروان العطيَّ ــــروت، ط.  -دمشــــق  -د. محســــن خرابــــة، دار املــــأمون لل ــــي علــــوم القــــرآن، ٢/٥٦٣م ١٩٩٧ -هـــــ  ١٤١٨ب رهــــان  ، وال

ـــروت ، بدرالـــدين محمـــد بـــن عبـــدهللا، تحقيـــق/ محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار الجيـــل، ب ـــ ـــي ٣٥٠، م١٩٨٨ -هــــ١٤٠٨لبنـــان،  -الزرك ، والعميـــد 
 .١٥٣علم التجويد / 
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 يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ُّ KWאא)١(אאא
WFEK،)٢(?z٦٥x َّ ىب نب مب ربزب

FWאFאWEאKEEא
FWאאאא،EW ُّ مثحج  هت مت خت 

 َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
Wאz٣٠x)٣(K 

אאאא J
א JW،،،אא،

א،אאאא)٤(K 
٢ J?א?א،א?אא،א

א،א،אא،א
א،א)٥(Kאא

FWא،EW ُّ رث  يت ىت نت 
  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث
  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 َّ جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ
Wאz٢٣xFWאא،EW

،EFאאאKאאK

                                                            
ــروت -عــالم الكتــب ، عبــد الجليــل عبــده شــل ، تــح.هـــ٣١١ ت.إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج  ،ُيْنَظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه )١( ، ب

 .١١٧ /٢لسان العرب ، و ٢٩٠ /٤ ٥ج م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ .ط

ر السمعاني )٢( ي ، ُيْنَظر: تفس  ، تـح.هــ٤٨٩ ت.أبو املظفر، منصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد املـروزى السـمعاني التميمـ الحنفـي ثـم الشـاف
 .٣٩٤ /٢م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، ط.السعودية -دار الوطن، الرياض ، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

ر السمعاني ( )٣(  .)٣٩٤ /٢وُيْنَظر: تفس

ي علم التجويد / ١/٨٦ -قان ُيْنَظر: اإلت )٤(  .١٥٣، والعميد 

ي علوم القرآن / ٢/٥٦٣ُيْنَظر: جمال القراء وكمال اإلقراء  )٥( رهان   .٣٥١، وال
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ــر بــن ناصــر الناصــر، ت. محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري  )١( دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية ، محمــد زه

ي)بإضافة ترقي  .٤٥ /٦ )٤٥٨٣حديث رقم ( ٩، جهـ١٤٢٢ .١، طم ترقيم محمد فؤاد عبد البا
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אא،אאא
 ُّ ري ٰى  ين ىن َّ Wאz٤٢x)١(K 

אאWא J
אא Jאאא،א،،א،

،K 
EאאFאאא

אא،אא؛אא
א،אאאא،

אא،،א
אאKאאאא

אאא؛א
אאא،אא)٢(K 

٣ JWאאאא،؛אא
،אאא?א?אאא

)٣(،אא
א،אKאא

،אKאא،אא
)٤(K 

אאאW ُّ ىم مم خم حم َّ Wאz١x،
Fא،E،אא،

א؛א،Fא؛E
                                                            

ن )١( ـــم لكتـــاب هللا املبـــ ن عمـــا يقـــع لهـــم مـــن الخطـــأ حـــال تالو ن وإرشـــاد الجـــاهل ـــي بـــن محمـــد بـــن ســـالم، أبـــو الحســـن النـــوري ، ُيْنَظـــر: تنبيـــه الغـــافل ع
ي النيفر ، تح.هـ١١١٨ ت.الصفاقس   .١٣٥، ١٣٤/مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا ، محمد الشاذ

ي علوم القرآن  )٢( ي علم التجويد / ١/٨٦ُيْنَظر: اإلتقان   .١٥٤، والعميد 

ــي علــوم القــرآن  )٣( ــي علــوم القــرآن / ٢/٥٦٣. ُيْنَظــر: جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء ١/٨٦اإلتقــان  رهــان  ــي الوقــف واالبتــداء، ألبــي ٣٥٢، وال ، واملكتفــي 
ـ الـدين عبـد الـرحمن رمضـان، دار عمـار، ط. ٤٤٤و الـداني عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو الـداني ت.عمر   -هــ  ١٤٢٢هــ، تـح. مح

ـــي و ، ٢/٩٦هــــ ١٤٠٥هــــ، مؤسســـة ســـجل العـــرب، ط. ١٤١٤، واملوســـوعة القرآنيـــة، إبـــراهيم بـــن إســـماعيل األبيـــاري ت. ١٠م./٢٠٠١ ـــ القرآنـــي  املع
ر والدراسات القرآنية /٠راءات، أضوء اختالف الق  .٨٨د أحمد سعد الخطيب، شبكة التفس

ي علوم القرآن  )٤( ي علم التجويد / ٢٨٤ /١ُيْنَظر: اإلتقان   .١٥٤، والعميد 
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אאאא?אאא
WאFFFאאא،E،אFW

Eא،WFאא،EWFאEEE)١(،
Wאאאאאא

،אאאא
אאא)٢(K 

אאאאאאא
Kאאא،אאא

א،א Jא J?
אאאא،

?)٣(K 
٤ JWאאאאא،אאאא

אא)٤(WאWאא،?א?W

                                                            
رمذي )١( ن ال رمذي، أبو عيسـ ، س  -اإلسـالمي  دار الغـرب، بشـار عـواد معـروف ، تـح.هــ٢٧٩ ت.محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك، ال

روت ن أبي داود٣٥ /٥ ٦ ، جم ١٩٩٨ ، ط.ب ِجْسـتاني ، ، س ر بن شداد بن عمـرو األزدي الّسِ  ت.أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش
ـروت -املكتبـة العصـرية، صـيدا ، محمد مح الـدين عبـد الحميـد ، تح.هـ٢٧٥ ن للحـاكم، أبـي عبـد٣٧ /٤ ٤، جب ـى الصـحيح هللا  ، واملسـتدرك ع

هـ، ت. مصـطفى ٤٠٥الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الض الطهماني النيسابوري املعروف بابن البيع ت. 
روت، ط.  -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  ي الجامع للكتب العشرة، و ٢٥٢ /٢ ٤،ج١٩٩٠ - ١٤١١ب ، صـهيب عبـد الجبـار، املسند املوضو

 .١٤٦ /٦ م٢٠١٣، ط. ٢٢ج

ن / )٢( ــــي الوقــــف واالبتـــداء ألبــــي عمــــرو الــــداني ٢/٥٥٢وكمـــال اإلقــــراء  ، وجمــــال القــــراء١٣٦ُيْنَظـــر: تنبيــــه الغــــافل ، واملوســــوعة القرآنيــــة ١٠/، واملكتفــــي 
ي ضوء اختالف القراءات / ٢/٩٦  .٨٨، واملع القرآني 

 .٢/٥٥٢ وكمال اإلقراء نفس املرجع، وأنظر: جمال القراء )٣(

ـي جمـال القـراء١/٨٦ -ُيْنَظـر: اإلتقـان  )٤( فـه السـخاوى  ـه ٢/٥٦٤وكمـال اإلقـراء  ، وعرَّ ـ وإمـا  الـذي، بأنَّ ـي املع ال يجـوز تعمـد الوقـف عليـه إمـا لـنقص 
ي علم التجويد / ره، والعميد   .١٥٦لتغي
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،؛z١xאW َّ ىم مم خم حمُّ 
،אא،א،א

אא،אא،EF
؛EאFEFEאFאא

Kאא 
אאאK

אאKא،אEF
W ُّ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك 
 جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ
 مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  حصخص مس خس حس
،z١١xאW َّ حن جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك حك جك

WאאFEא،
،אאאא،WF
אאאא
אFKEא

א،EאFאאEK 
EאFאW ُّ ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل 

Eאאz٣٦xFW،אW َّ حن  جن يم
אKאאאא

Kאאא
KאאEF 

אא،EאF،W
אא،Wאא،

WEF،KW
Kא،אאאאW

Kאאא??אאא
אאא،אא
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Kאא،א؛א
W ُّ خض جضحض مص  خص حص مس 

אz٩xWFEאW َّ  حط مض
FEא،FEאאאאא)١(K 

W ُّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٌّ ٍَّّ ُّ ِّ ّٰ 
 رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ
 يث F،Wُّאאz٧٢xWEאW َّ نث مث زث
 ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف
E؛אאאz٧٣xFWאW َّ ىي ني مي زي

Wא،אאאא
)٢(K 

W ُّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ َّ 
Wאz٤ J٥xFE)٣(אא،

אW ُّ هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه 
Wz١٩x،WEF، َّ مس هث مث هت

KאאאW ُّ حم يلجم ىل مل خل 
 َّ جم يل ىل مل خل ُّ z١٠٥x،WאאW َّ يم ىم مم خم

Wאz٥٦x،EF،
٤(א(K 

                                                            
ن / )١( ي علم التجويد١٣٧ُيْنَظر: تنبيه الغافل ى روايـة حفـص عـن ٢٢٦/  بدون  ٧، طالقاهرة، قابل نصرعطية ، ، وغاية املريد  ، وقواعد التجويد ع

ي ضوء اختالف القراءات /١١٢/  ، ط. بدون مؤسسة الرسالة، عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ، عاصم بن أبي النجود  .٩١، واملع القرآني 

ـــى (إ١/٨٦ -ُيْنَظـــر: اإلتقـــان  )٢( ـــي الوقـــف القبـــيح الوقـــف ع ـــدى) املائـــدة: ، ويـــدخل  ى) ٥١ن هللا ال   -، (إن هللا ال يـــأمر) ٢٦البقـــرة: -، (إن هللا ال يســـت
 .، ونحو ذلك مما يحيل املع٢٨األعراف:

ة )٣( ى رأس اآليات سنَّ  .وإن كان البعض يرى بأنَّ الوقوف ع

ن / )٤( ـي علـم التجويـد / ١٣٧ُيْنَظر: تنبيه الغـافل ـى روايـة حفـص عـن عاصـم بـن أبـي النجـود / ، وقواعـد التج٢٢٦، وغايـة املريـد  ـ ١١٢ويـد ع ، واملع
ي ضوء اختالف القراءات /  .٩١القرآني 
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،א،א
אאאא،א

אא،אאא
Kאא 

  االبتداء
אאW 

אWK 
אאאאWאאאא،א

אKאאאאאאאא
אאאא)١(K 

אאאW 
אאא،אא

א،אאאא
؛אאאאאא

K 
אאאאאאאא

אאKאWُّ يث 
 ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف
،EFWאאz٧٣xFWאW َّ ىي ني مي زي

א،EW ُّ ين ىن نن من زن رن مم ام  
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى
 مص خص حص خسمس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت  حت

                                                            
ـــي القـــراءات العشـــر )١( ـــر ابـــن الجـــزري، محمـــد بـــن محمـــد بـــن يوســـف، ُيْنَظـــر: النشـــر  ـــي محمـــد الضـــباع  ، تـــح.هــــ ٨٣٣ ت. ،شـــمس الـــدين أبـــو الخ  ت.ع

ــــــرى [تصــــــوير  ،هـــــــ ١٣٨٠ ن ١/٣٢٢ ٢، جدار الكتــــــاب العلميــــــة] املطبعــــــة التجاريــــــة الك املوســــــوعة القرآنيــــــة املتخصصــــــة، و ، ١٢٨ /، وتنبيــــــه الغــــــافل
ـــــى للشـــــئون اإلســـــالمية، مصـــــر، ط.  ن، املجلـــــس األع ـــــى ٤٠٣/م ٢٠٠٢ -هــــــ  ١٤٢٣مجموعـــــة مـــــن األســـــاتذة والعلمـــــاء املتخصصـــــ ، وهدايـــــة القـــــاري إ

ي ، تجويد كالم الباري   ٢، طمكتبة طيبـة، املدينـة املنـورة، هـ١٤٠٩ ت.عبد الفتاح بن السيد عجم بن السيد العسس املرصفي املصري الشاف
ـــــي علـــــم ٩/م  ٢٠٠١ -هــــــ  ١٤٢٢دمشـــــق، ط.  -، ومعجـــــم علـــــوم القـــــرآن، إبـــــراهيم محمـــــد الجرمـــــي، دار القلـــــم ٣٩٢ /١ ٢نـــــدون، ج ، وغايـــــة املريـــــد 
 .٢٣٤/التجويد 
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א،Eאאאz١٧xFW،אW َّ حض جض
،W ُّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

z١٨١x،WאW َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن
Fאאא،EFWא،E

אW ُّ مث هت مت  خت حت جت هب مب َّ Wz٢٢x،W
F،EFWא،Eא

Kאא 
אאא،

אאאKא 
Wא Jאא J،א

א،אא
١(א(K 

אא Jא Jאאאאאא
אאאא
אאא?א

?)٢(אא
אאאאאאW ُّ جمحم يل ىل مل خل 

אאאאאz١٣xKאW َّ يم ىم مم خم
،אאאאא

אאאא،W ُّ خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي 
 مع جع مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت
z٢٥٥x،אW َّ مل خل حل  مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف  جف مغ جغ

FאEא،؛?א?א
א،אאאK

                                                            
 .١/٨٧-اإلتقان  )١(

ن  )٢(  .١٣٩/تنبيه الغافل
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W ُّ ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل َّ Wאz٨٧x،
W ُّ ىم مم خم حم جم يل ىل َّ Wאz٢x،W ُّ ىي ني مي 
 َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ُّ Wz٨x،W َّ هئ  مئ خئ جئحئ يي

Wאz٢٦x،W ُّ زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب َّ Wאz
١٣x،W ُّ  مح جح مج حج مث هت مت  خت َّ Wאz١١x،

אאEאFאאא
FאאEK 

אאW ُّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل 
Wz٤٧x، َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جه ين

FאEא؛א?Wא
אF،א،EKא)١( 

אאאאאאאWאK 
WאאאאאאW 

)(  אאWאאא،
W 

)١( אאWאא)٢(WK 
אW ُّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر َّ Wאz٨x،
،אאא،א،

،KאאFEW
Wz٧٦xK َّ رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب ُّ  

)٢( אאאWאKאאFא
EW ُّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

z٦אW َّ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ين ىن من J٧xK 

                                                            
ي ضوء اختالف القراءات / ١٣٧/، معلم التجويد ١/١٩ُيْنَظر: الكشف  )١(  .١٠٢، واملع القرآني 

 .)١٠ُيْنَظر: معجم علوم القرآن (ص:  )٢(
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)٣( אאאWאKאאWF
EW ُّ يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن 
 نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
z٣אW َّ زب رب يئ ىئ J٤x،א،אא

KאאאFWEW ُّ مل خل 
 ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
א،אz١٨١xFWאW َّ خي حي جي  يه

EKאא 
)(  אאWא 

אא؛،
،אאאKאאWEאFW ُّ يل 

אKאאWz٢٣x َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام
אאא،א؛

)١(K 
Wאאא 

W 
)(  אאWאאאFאKE

אאW ُّ رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ 
 ىليل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث زث
אz٢٦x،אW َّ مي زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام

אW ُّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من حنخن
z٢٥xKאW َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ 

                                                            
ى تجويد كالم الباري  ُيْنَظر: )١(  .١٢/أحكام التجويد و  ،٣٩٣ /١هداية القاري إ
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)(  אאWאאאFא،
،KEאא

W ُّ ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 جم يل ىل مل ُّ ،Wאz٢٥xאW َّ مئ زئ
 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ممىم خم حم

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي
z٢٤xKאW َّ رت  يب ىب نب مب ربزب 

،אא،W ُّ ىت نت 
 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث  يت
 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق ىق
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
E،אz٢٣x،FאW َّ جح مج حج مث

،،אF
KEאאאאא،WאFא

EKאאא،
אאאאא،א

K 
אאאאW 

אאאאאאאא
אW 

١- Wא J Jאא J
אא Jאאאאאא

،،אאא،
،א،א،אא



٢٢٧

 

 ٢٢٧ 
  األندلس مجلة

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 م٢٠١٨ سبتمبر-يوليو )٥( املجلد )١٩( العدد

 ISSN : 2410-1818 باركد. عادل كرمة، د. سالم م  |     ص القرآنّية يف النَّدراسة تطبيقيَّ الوقف وأثره النحوّي

א،אא،א
،אאאKא

אאאאא)١(K 
٢- אWאאא،אאK 
٣- אWא،K 
٤- KWא 
٥- KאאWא 

א،אאא)٢(،אא
א)٣(K 

 
  املحور الثاني

 ةاللّية، الّدالبنية النحويَّ الوقف من ناحية 
אאאאW 

א،אא
،אאאאאאא

אא)٤(،א?K
א،אאאKאאא
א،אא،א

אא،אאא
?אאא)٥(K 

                                                            
 .١/٩٠ُيْنَظر: اإلتقان  )١(

 .٨٩، ١/٨٨ -اإلتقان  )٢(

 .٢/٥٧٠ُيْنَظر: جمال القراء وكمال اإلقراء  )٣(

 .٢٨٦ُيْنَظر: سيكلوجية فنون األداء /  )٤(

ي علوم القرآن  )٥( رهان   .٣٦٨ /١ال
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،אא،אאאאא
אא)١(אא

אאאאא،א،א،אWאאא
אאאאאאאאאא
א،א،אא

אאאאאאא،
אאא،אEF

אאא؛א،א
אא،אאKא،

אא،אא
Kא 

،אאאא
אאא،،Wא

א٢(א(،אאW
א אKאאW

אאאא،אאא،
?אא)٣(K 

אאאW 
אאאאא

א،א،אאאאאא?
?אאאאאא٤(א(،

Kאאאאאא

                                                            
ـــرقيم، عبـــد الســـتار بـــن محمـــد العـــوني، عـــالم الفكـــر، مجلـــد  )١( ر ٢، عـــدد٢٦مقاربـــة تاريخيـــة لعالمـــات ال ، دوريـــة تصـــدر عـــن املجلـــس م١٩٩٧، ديســـم

 .٢٩٣/الوط للفنون واآلداب، الكويت 

ي  يأبالخصائص، ُيْنَظر:  )٢(  .٢٣٢ /٢ ٣، ج٤، طالهيئة املصرية العامة للكتاب، هـ٣٩٢ ت.الفتح عثمان بن ج املوص

 .٣٣١ /٢ُيْنَظر: الخصائص  )٣(

دريك تولينجفـــورد، ترجمـــة: هـــاني مهـــدي الجمـــل، مجموعـــة النقـــل العربيـــة، مصـــر، ُيْنَظـــر: مشـــكالت تعلـــم القـــراءة عنـــد األطفـــال رؤيـــة عالجيـــة، ســـي )٤(
 .٢٧٥/م ٢٠٠٣، ١ط
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אא،אאאא١(א(אאK
Wאאאאאאא 

١. אאא،אאא
،אא،אאאאא

Wאא?אKאאא
،אWُّ  جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل َّ Wאz١٦٣xK

،אEFWW ُّ ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل 
،EFWאW،אz١٠٥xאאW َّ يم

WאאאאאFFא
WEEFF،EאאאאW

 مل خل مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضُّ 
z٩אW َّ مم خم  حم جم يل ىل J١٠xאא،

א،אW ُّ خب حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي 
 مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب
z٤١אאW َّ حص مس خس حس J٤٢xEאאFא،

،EאFW ُّ خم جمحم يل ىل مل خل 
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن  يم ىم مم
 يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
Wz٢٦ َّ يت ىت نت مت رتزت J٢٧x،אWאאF

،EאFEאW
z١٨אW َّ خم حم جم يل ىل مل خل لك خك حك جكُّ J١٩x،

אWEאאFW،EאFW
EאאאF،W

                                                            
ي علوم القرآن،  )١( رهان   .٣٦٨ /١ُيْنَظر: ال
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FEאאW ُّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي 
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب
 َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس

Wz٦ J٧xEאFW،EFWא
W ُّ جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ 
Kא)١(אz٨xאW َّ مح

אאKאאW ُّ مم خم حم جم يل ىل مل خل 
Wz َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
١ J٢x،אאאאFEאאF

אא،א،א،E
?،)٢(،אא

אאKEאFא،
KאאאW ُّ مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ 

،z٨٤xאW َّ مص خص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث
KEאאאFEאF 

٢. Wא؛אא،אא
FאאאEא؛Kאאא

،W ُّ ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام 
  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي
 مص خص حص خسمس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ z١٧x،WאW َّ حض جض
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

                                                            
ي علوم القرآن  )١( رهان   .٣٤٣ /١ُيْنَظر: ال

ي علوم القرآن  )٢( رهان   .٣٥٣ /١ال
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Eא،Fאאz٧٢xWאW َّ نث مث زث رث ىتيت

W ُّ نن من زن ممرن ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث 
،אאאz٧٣xאW َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

FEW ُّ اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت 
،אא؛אאאאz٢٩xKאW َّ لك

אאKFאאE
W ُّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب
Kאאz٢٥٨xWאW َّ مم ام يل ىل مل ىكيك  مك

FאEW ُّ زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق 
EWאאz٦٠xW،FאW َّ  من

 جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىكُّ 
 حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ
 حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  حصخص مس خس
z١١xW،FFאW َّ حن جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك

אאEW ُّ يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل 
 z٣٦xKאW َّ حن  جن

٣. Kאאא،אאWُّ ىل 
FאWFEאz٢x،אW َّ جن  يم ممىم حمخم جم يل
E،EF

א)١(אא،FE،
אאFאEW ُّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ 
  خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق  مف

                                                            
ــى  د. عبــدالرزاق املهــدي،البحــر املحــيط، محمــد بــن يوســف أبوحيــان، تحقيــق:  )١( ــروت، لبنــان، ط األو ــراث العربــي، ب م ٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٣دار إحيــاء ال

٥٩ /١. 
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 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر  يي ىي مي خي حي جي
z٣١אW َّ رب يئ ىئ نئ مئ J٣٢x،אFאE؛

א،F،EWא
א،א،אא

FאEא??א،FאE
אKא،א

אא)١(،א،
א)٢(א،א،

FאE،אאאא)٣(K
EאFאEFW ُّ لك اك يق ىق  يف ىف 

 يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل  مل يك ىك مك
،אאאא؛אz٢٥xאW َّ جئ

א،EFEאFEFאאאא،
EFאאKEאF

،٤(א(א،)٥(K
EFא،א،

،אK 
٤. א،אאאאא

،،

                                                            
ـــ الــدين عبـــدالرحمن رمضــان، مجمـــع ٣٢٨ُيْنَظــر: إيضـــاح الوقــف واالبتـــداء، محمــد بـــن القاســم محمـــد بــن بشـــار، أبــوبكر األنبـــاري، ت.  )١( ه، تــح. مح

 .٦١٧/ ٢، جم١٩٧١ -ه ١٣٩٠اللغة العربية، دمشق، ط. 

 .١٧٥ُيْنَظر: النحاس، القطع واالستئناف / )٢(

ــي املرشـــد، أحمـــد بــن عبـــد الكـــريم بــن محمـــد بـــن عبــد الكـــريم األشـــمو  )٣( ـــي بيـــان الوقــف واالبتـــداء، ومعـــه املقصــد لتلخـــيص مـــا  ني ُيْنَظــر: منـــار الهــدى 
ي ت. نحـــو  ـــروت، ط.  -علميـــة هــــ، تـــح. شـــريف أبـــو العـــال العـــدوي، دار الكتـــب ال١١٠٠املصـــري الشـــاف وفـــتح القـــدير، ، ٢٤٧م /٢٠٠٢ -هــــ  ١٤٢٢ب

ي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليم ر، دار الكلم الطيب ، هـ١٢٥٠ ت. ،محمد بن ع روت -دار ابن كث  .٢/٤٣هـ  ١٤١٤ ، ط.دمشق، ب

 .٣٨٦ُيْنَظر: القطع واالستئناف / )٤(

ي معرفة ال )٥(  .٥٨١وقف واالبتداء /ُيْنَظر: األشموني، منار الهدى 
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،אאאא
א،אאKW ُّ رث  يت ىت نت 

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
אאאאz٢٣xKאW َّ جح مج حج

K 
٥. אא؛אאWאא

،אW ُّ ّٰ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ َّ 
Wz٦٥x،EאFWא

אא،אא،
אFEFW،א
א،א،אאE

אאKW ُّ ّٰ يئ ىئ  نئ زئمئ رئ 
אWz٦٥x،EF َّ ىب نب مب ربزب

،אEאFWא
،אאא،Wא

EאFWאKאא،
،Wא،،

WWEאFW،א؛،א
،WWEאאFK،אא

،EFK،W،،
אאא؟אW،
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אWא،א،א
אא،،)١(K 

אאW ُّ رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب َّ 
Wz٧٦xFW،،EFW

،EFWאE
א،،אאא

אKאאאאא
א،،אאK
אאאא،אא

אאאא
א،،אא

אאאא،אאאא
KF،Eא

א،אאאאW،
،אא

אא،אאW،א
א
KWFEא

אא،؛،אא
אא،אא
EFKאאא
אK 

                                                            
ـي علـوم الكتـاب املكنـون  )١( ـ  يأبـ، ُيْنَظر: الدر املصون  ن الحل ، هــ٧٥٦ ت.العبـاس، شـهاب الـدين، أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم املعـروف بالسـم

ي علوم الكتاب٤٣٥ /٧ ١١، جدار القلم، دمشق، أحمد محمد الخراط د. تح. ـي ، ، اللباب  ـي بـن عـادل الحنب أبو حفص سراج الدين عمـر بـن ع
ــــي محمــــد معــــوض ، تــــح.هـــــ٧٧٥ ت.الدمشــــقي النعمــــاني  ــــروت / لبنــــان -دار الكتــــب العلميــــة ، الشــــيخ عــــادل أحمــــد عبــــد املوجــــود والشــــيخ ع  .ط، ب

لـــــرحمن بـــــن إســــماعيل بـــــن إبـــــراهيم ، إبـــــراز املعــــاني مـــــن حـــــرز األمــــاني، أبـــــو القاســـــم شــــهاب الـــــدين عبــــد ا٤١٧ ٤١٦ -/١٢ ٢٠، جم١٩٩٨-هـــــ  ١٤١٩
ر السـمعاني ٢٤٧ /٢هـ، دار الكتب العلمية ٦٦٥املقدس الدمشقي املعروف بأبي شامة ت.   ٦٧٠/، وجمـال القـراء وكمـال اإلقـراء ٣٩٤ /٢، وتفسـ

 .١٣ /٣١، وتأمالت قرآنية، املغامس ٦٧١ -
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אWFFאEEא،אFWא
،،EאFWא

א،،FW،E
אEא

א،אאא،א
אאא،אא
،אאאא،אאW

א،אא،W،א
FW؟،E،W

EF،אאFE،א،
אאאאWאא،א،

،אאא،אW
א،א،אאאKא 

W،א
אאאW ُّ  حج مث هت  مت َّ 

Wאz١٤W،١٠٥Wא،٨٧x،אא
،אאא
אא

אאאא،א،
אא
אא

א)١(K 
،אא،אא

אEאFEFW

                                                            
ر القرآن العظيم والسبع املثاني )١( ي تفس ـي عبـد البـاري  ، تـح.هــ١٢٧٠ ت.شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسي األلوسـ ، ُيْنَظر: روح املعاني  ع

ـــروت -دار الكتـــب العلميــــة  ،عطيـــة ر «التحريـــر والتنــــوير و ، ٥١ /١٢ ١٦، جهـــــ ١٤١٥ ، ط.ب ــــ الســـديد وتنــــوير العقـــل الجديــــد مـــن تفســــ تحريـــر املع
م، ١٩٨٤تــــونس، ط.  -هــــ، الــــدار التونســـية للنشـــر ١٣٩٣عاشــــور التونســـ ت. ، محمـــد الطــــاهر بـــن محمـــد بــــن محمـــد الطـــاهر بـــن »الكتـــاب املجيـــد

 .٧٣ /٢٣ ،٣٠ج
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אא،א،א،א
א،א،אאאFWא
EאW ُّ حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي 

 هب مب خب ُّ FWאz١١٦xWKEאW َّ مت خت
FאF،EאאאWz٨٨xW،Eَّجت

W ُّ يي ىي مي  حيخي يهجي ىه مه جه َّ Wאz٢٦x،
EאאFKEאאאF،EאF

W ُّ ين ىن من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل 
 َّ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه مهىه جه

Wאz١٨xEאFKEאF،
W ُّ خك حك مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص  
 حي جي ٰه مه هنجه من خن حن  جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك
،Fאz٦٤xאW َّ مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ  ميهي خي

EאF،EW ُّ ٰى ين ىن نن من زن 
 مبهب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي نيىي مي زي  ري
אF،،Eאz٣٠xאW َّ مث هت مت حتخت  جت

KEאאאF،אאEאF 
אאW ُّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى 

z٧אW َّ مب زب رب يئ  ىئ J٨xFW،
،EFWאFW،EאE

א،אאFא
Eא،

،א،אא،
אWא،א

FEאW 
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אאאא אא)١( 
F،EאאאאFא؛

،E،אFEFאא،E،FאE
KאאW

א،אKWאא
WFאא،Eאא

K)٢(אא،א 
אאW ُّ نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يك 

،FWאאz١٩x،EאW َّ ري ٰى ين ىن
EFW؛א،א،א
W ُّ خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي 
 K)٣(z٢٠xאW َّ حج مث هت مت

٦. WאאWאאאWُّ ىل 
z٢אW َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل J

٣x،EFאEFא،א
א،א،EFW ُّ حت  جت مبهب خب حب 

،EFאWFWא،)٤(z٥٠xאאW َّ مت خت
E،،EFאW،EFא

KWEFאW،אא
אאWKאאEFW

                                                            
رة وال تبدأ بقوله:  )١( ي معلقته الشه   البيت لطرفة بن العبد ساقه 

مد رقة  ي ظاهر اليد.   لخولة أطالل ب ي الوشم    تلوح كبا

روت   .)٤٦/ م١٩٨٠(ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، ب

هـ، تح. د. مازن املبارك / ٧٦١ُيْنَظر: مغ اللبيب، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام ت.  )٢(
ي حمد هللا، دار الفكر   .٥٠٢/ م١٩٨٥، ٦دمشق، ط -محمد ع

 .٥٠٢وينظر مغ اللبيب / )٣(

 .٦٩٢ُيْنَظر: جمال القراء وكمال اإلقراء /  )٤(
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EאF،،،
KאEFEאF 

אאWאEאFWُّ ىف يث 
z٤אW َّ  مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف J٥x،

Kאאאאא،א،א،א
WאאאאאWEאF

EאFW،אאאא،
אאאK)١(K 

אאEאFאW،אא،
EאF،EאFKא،אEאF

אאאאאאא،א
אW،،א،אW،

א،Kאא
WFWאEWُّ مخ جخ 

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس
،Eאא،Fאz١٢٥xאW َّ مف  خف حف

،אWאFאאאE
W ُّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه مهىه ٌّ ٍّ َّ 
ُّ ِّ َّ Wאz١x،،אאא

KאאאW،א
،،אאאא،

KאאאאאאFW
                                                            

ـي الوقـف واالبتـدا ألبـي عمـرو الـداني / ٦٩٢ُيْنَظر: جمال القراء وكمال اإلقراء / )١( اة: ٢٤٥، واملكتفـى  َُسـمَّ
ْ
ِر الَبيَضـاِوي، امل ـى تْفسـ َ ـَهاِب َع ، َحاِشـيُة الّشِ

ِر الَبيَضـاوي  ى تْفسـ َ ِ َع ا ِ وِكَفايُة الرَّ ي املصـري الحنفـي شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر ا، ِعَنايُة الَقا  -دار صـادر ، هــ١٠٦٩ ت.لخفـا
روت يل وحقائق التأويلو ، ٤١٧ /٨ ٨، جب ركات عبد هللا بن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي  يأب، مدارك الت يوسـف  ، تـح.هــ٧١٠ ت.ال

ي بديوي  روت، راجعه وقدم له: مح الدين ديب مستو، ع ـي مقاصـد ٧٠٠ /٣ ٣، جم١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ، ط.دار الكلم الطيب، ب ، وفـتح البيـان 
ي يأب، القرآن و ي ابن لطف هللا الحسي البخاري الِقنَّ ع بطبعِه وقّدم له وراجعـه: ، هـ١٣٠٧ ت. ،الطيب محمد صديق خان بن حسن بن ع

ة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا ، خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري  كتبة العصريَّ
َ
روت -املـــ  .٤٦٧ /١٥ ١٥، جم١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ ، ط.َب
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،EW ُّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 زت رت يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ
z١xEF،،אW َّمت

EFא،א
)١(K 

אFWאאאE
אEFKא 

FאאE،
WאאFE،،F

אEאאא
Kא 

אאאאאא
אKWאאא

א،א
אFWאאEEF
Kאאא،EF

،אאאא،א،،،
KאFאEFE

F??E،אא
،אFWאאKEאא

א،א،אאא،א
Kאאא،אK 

                                                            
ــي القــراءات العشــر ٦٩٣ُيْنَظــر: جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء / )١(  ،٧١٩، والقطــع واالئتنــاف /٨٤، واملقصــد /٥٦٣واملكتفــى / ،٢٢٨ - ٢٢٧ /١، والنشــر 

ــي بيــان الوقــف واالبتــداء، أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم األشــموني ي  ومنــار الهــدى  عبــد  .ت، هـــ١١٠٠نحــو  ت.املصــري الشــاف
 .٣٧٤ /١ ٢م، ج٢٠٠٨ ، ط.القاهرة، مصر -الرحيم الطرهوني دار الحديث 
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אאWא،EאF
W ُّ  جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل 
 جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ
z٧x،אW َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ

WאFא،E)١(،
?אא?א،K??

،אW،אWK??
??Kאא،א Jא

 J،،א،א،אא،א
،א،א،،א،،،א

אאFWאאWאEאאא?אאא؛
،א،?אאא

FWאאאW،Eאא
،א،Wא

א،אאKאאא
،אא،אאאא
א)٢(K 

אFאאאEWW
אאאאF،EWFאאא

Eא،אאא؛
،א،אאא?א?W

،א?א،Wא؛א

                                                            
، ٢١٢، والقطــــع واالئتنـــــاف ٣٧٨ /١معــــاني القــــرآن وإعرابــــه ، ٣٧٨ /١معــــاني القــــرآن وإعرابــــه للزجــــاج ، و ٦٩١/جمــــال القــــراء وكمــــال اإلقــــراء ُيْنَظــــر:  )١(

ر القرآن الكريم   .١٤ /٢وتفس

ر القــرآن مــن الجــامع البــن وهــب ، و ٥/١٨٧ مقاتــلو  ،٦/٢٠٤جــامع البيــان ، و ٦٩١/جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء ُيْنَظــر:  )٢( ر ابــن أبــي ، و ٦٤ /١تفســ تفســ
ر املاتريدي ، و ١٤٩٤ /٥حاتم   .١٩٥/ بحر العلوم، و ٣١٢ /٢ )تأويالت أهل السنة(تفس
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FאEאאאWאאKFאאא
EאWאFאאE)١(K 

אא،אK
W Jא J،

،א،א،
א،אKא

،אא،
Kא، 

אאאאKא،
אא،א،،،

W،،אא
אKא،

אK 
،אWKאא

א،אאאא
אK،א Jא

א J،אאאW
אא،אא،א

אאאא،،
)٢(K 

Fאאאאאא،E
א،،א Jא JWאאאא

،FאEFאאאא،E
Wא،אאאא،

א?אאא?W،Wא

                                                            
ر السمعاني ُيْنَظر:  )١(  .٢٩٦ /١تفس

ر السمعاني ، و ٧٦ /١جامع البيان ُيْنَظر:  )٢(  .٢٩٦ /١تفس
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FEWFאאאE،W ُّ يث ىث نث مث 
 مت خت حت جت ُّ z٧xW،אW َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
،z٩xאW َّ  جع مظ حط مض خض حض ُّ z٨xW،אW َّ مث هت

W ُّ يل ىل مل خل َّ Wאz١٠xW،א،
WאW،אz١٠xאW َّ  مم خم حم جمُّ 

אW،)١(K 
אא،،א،אא،א

אא،א؛WK
WFאאאEWFאEWא،

WאאאאאFE
KWWא?

?،?אKא،?אאאא
،אא٢(א(K 

٧. א،א،א
אאא،אאאא

Kאא 
אאאאא
אאאא،

אא،א
Kא 

אאW 
אאאFWא،E

W ُّ  جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس َّ 

                                                            
ر مقاتــل، و ٢٠٣ /٦جــامع البيــان ، و ٦٩١/جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء ُيْنَظــر:  )١( ر القــرآن مــن الجــامع البــن وهــب ، و ٥/١٨٧ تفســ ر ، و ٦٤ /١تفســ تفســ

ر ، و ١٩٥ / بحــر العلــوم، و ٣١٢ /٢ )تــأويالت أهــل الســنة(املاتريــدي  ر وعجائــب التأويــل ، و ٢٩٦ /١الســمعاني تفســ معــالم ، و ٢٤٢ /١غرائــب التفســ
ر القرآن ي تفس يل   .١/٢٦ الت

ر السمعاني ُيْنَظر:  )٢( ر وعجائب التأويل ، و ٢٩٦ /١تفس ر القرآن، و ٢٤٣ /١غرائب التفس ي تفس يل   .١/٢٦ معالم الت
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Wאz٦٨x،Fאאא،E
F،אא،E،א??

אא،אאאWא
א،אא،،א

Kא، 
،אאאFE،FF

،EEFFאEE،??א،
א،אWאK 

אאאאא؛א،א
אאK 

אאא J
אא JW 

אWאא??FאEW،
א،אא،אא،

،،،א،אא
،،K 

،??W ُّ خضمض حض جض مص َّ 
،?אW?אא،W 

Wא؛א?א?א?א?
?אאWא،?אאא،Kא

אW،אWא
אאW،אאKא 

،אWאאאא،א
אאאא،אW

z٣٣x،،WאW َّ ري  ٰى ين ىن نن من زنُّ 
K،א،א 



٢٤٤

 

 ٢٤٤ 
  األندلس مجلة

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 م٢٠١٨ سبتمبر-يوليو )٥( املجلد )١٩( العدد

 ISSN : 2410-1818 باركد. عادل كرمة، د. سالم م  |     ص القرآنّية يف النَّدراسة تطبيقيَّ الوقف وأثره النحوّي

WאWאא?א?א
،אאW،אW،א

،אאאKאא 
Wאאאאא،אאא

،،א،W ُّ  جت هب مب خب  حب 
 خض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت
z٣١אW َّ جك مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ حط مض J
٣٢xK،،א

אא،אא
،אא،א

،،א،אKא
אאאא،אאK 

 جض مص ُّ אאאאWאWא
א، َّ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض

)١(K 
אאאאאW 

אWאא??FאאE،אW
KאW 

EFאEFEF
W،אאW٢(א(K 

אWא?אאא?א
،،،א،

،WאFאEאW)٣(K 
                                                            

ر العبادُينَظر:  )١( ي هدى خ ـروت ، هــ٧٥١: تمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة ، زاد املعاد   -مؤسسـة الرسـالة، ب
 .٤٣-١/٤٠م ١٩٩٤هـ /١٤١٥، ٢٧، طمكتبة املنار اإلسالمية، الكويت

 .، ط دار الحديث، تحقيق عبد الرحيم الطرهوني٤٣٢/: إيضاح الوقف واالبتداء ُيْنَظر )٢(
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