ّاﻟﻮﻗﻒ ﻭأﺛﺮﻩ اﻟﻨﺤﻮيّ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
 ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ. ﺩ،(١) ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻣﻌﻴﻠﻲ.ﺩ

(٢)
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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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، ب ـﺮوت، دار صـادر،ه ـ٧١١ . ت، جمال الدين ابن منظور األنصـاري الرويف ـي اإلفريقـي، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن ع ى، لسان العرب:( ُي ْنظر١)
ّ  محم ــود ب ــن ع ــي، والعمي ــد ــي عل ــم التجوي ــد،(( م ــادة )وق ــف٣٥٩ /٩) ١٥ ع ــدد ج، ه ـ ـ١٤١٤ ،٣ط
 محم ــد: ت ــح،ه ـ ـ١٣٦٧  بع ــد.بس ــة املص ــري ت
.١٥٠/ م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥. ط، اإلسكندرية-  دار العقيدة،الصادق قمحاوي
، الوق ــف: م ــادتي، مزي ــدة ومنقح ــة،م١٩٨٤ ،٢ ط، ب ــﺮوت، مكتب ــة لبن ــان، كام ــل، واملهن ــدس، مج ــدي وهب ــة،( املص ــطلحات العربي ــة ــي اللغ ــة واألدب٢)
.٤٣٧ ،٤٣٦ ،الوقفة
 أبــو، عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يــونس: املؤلــف،(١٢  املتــو ى ــي القــرن- ( الشــافية ــي علــم التصــريف )ومعهــا الوافيــة نظــم الشــافية للنيســاري٣)
.٦٣/ م١٩٩٥ هـ١٤١٥ . ط، مكة-  املكتبة املكية، حسن أحمد العثمان. تح،هـ٦٤٦ .عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي املالكي ت
، عبـد اإللـه الن ـان. د. تـح،ه ـ٦١٦ . أبو البقاء عبد ﷲ بن الحسـ ن بـن عبـد ﷲ العك ـﺮي البغـدادي محـب الـدين ت،( اللباب ي علل البناء واإلعراب٤)
.١٩٦ / ٢ ٢ ج،م١٩٩٥ هـ١٤١٦ . ط، دمشق- دار الفكر
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.٢٤٤ ،٢٤٣ /١ م١٩٨٨ ، املكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، جالل الدين السيوطي،( اإلتقان١)
.٢٢٠/ م١٩٨٥ ،٧  ط، القاهرة، مكتبة األنجلو املصرية، إبراهيم أنيس،( من أسرار اللغة٢)
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،E           אFW،x٥٢Wz ﳃﳄﱠ
. التعلق اإلعرابي الذي يرجع فيه إ ى القواعد النحوية:( التعلق ي اللفظ١)
َ
،هــ٦٤٣ . علـم الـدين السـخاوي ت، أبـو الحسـن، ع ي بن محمـد بـن عبـد الصـمد الهمـداني املصـري الشـاف ي. ت، جمال القراء وكمال اإلقراء:( ُي ْنظر٢)
ﱠ
، وال ﺮه ــان ــي عل ــوم القـ ـرآن،٥٦٣/٢ م١٩٩٧ -  ه ـ ـ١٤١٨ . ط، ب ــﺮوت-  دمش ــق-  دار امل ــأمون لل ـ ـﺮاث، محس ــن خراب ــة. د- العطي ــة
 م ــروان. د.ت ــح
 والعميــد ــي،٣٥٠ ،م١٩٨٨ -ه ـ١٤٠٨ ، لبنــان- ب ــﺮوت، دار الجيــل، محمــد أبــو الفضــل إب ـراهيم/ تحقيــق، بدرالــدين محمــد بــن عبــدﷲ، الزرك ـ
.١٥٣ / علم التجويد
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ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚ

 ﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠ
Wאא،E        
 FWx٢٣Wאz
אKאאKאא ،E 
F
َ
، ب ــﺮوت-  عــالم الكتــب،  عبــد الجليــل عبــدﻩ شــل. تــح،ه ـ٣١١ . أبــو إســحاق الزجــاج ت، إبـراهيم بــن الســري بــن ســهل، معــاني القـرآن وإعرابــه:( ُي ْنظــر١)
.١١٧ /٢  ولسان العرب،٢٩٠ /٤ ٥ م ج١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨ .ط
َ
. تـح،ه ـ٤٨٩ . منصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد املـروزى السـمعاني التميمـ الحنفـي ثـم الشـاف ي ت، أبو املظفر، تفس ﺮ السمعاني:( ُي ْنظر٢)
.٣٩٤ /٢ م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ . ط، السعودية-  الرياض، دار الوطن،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم
َ
.(٣٩٤ /٢)  تفس ﺮ السمعاني:( ُوي ْنظر٣)
َ
.١٥٣ /  والعميد ي علم التجويد،٨٦/١ -  اإلتقان:( ُي ْنظر٤)
َ
.٣٥١ /  وال ﺮهان ي علوم القرآن،٥٦٣/٢  جمال القراء وكمال اإلقراء:( ُي ْنظر٥)
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 دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية، محمــد زه ــﺮ بــن ناصــر الناصــر. ت، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدﷲ البخــاري الجعفــي،( صــحيح البخــاري١)
.٤٥ /٦ (٤٥٨٣)  حديث رقم٩ ج،هـ١٤٢٢ .١ ط،(بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد البا ي
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َ
 أبــو الحســن النــوري، ع ــي بــن محمــد بــن ســالم، تنبيــه الغــافل ن وإرشــاد الجــاهل ن عمــا يقــع لهــم مــن الخطــأ حــال تالو ــم لكتــاب ﷲ املب ـ ن:( ُي ْنظــر١)
.١٣٥ ،١٣٤/  مؤسسات عبد الكريم بن عبد ﷲ، محمد الشاذ ي النيفر. تح،هـ١١١٨ .الصفاقﺴ ت
َ
.١٥٤ /  والعميد ي علم التجويد،٨٦/١  اإلتقان ي علوم القرآن:( ُي ْنظر٢)
َ
 ألبــي، واملكتفــي ــي الوقــف واالبتــداء،٣٥٢ /  وال ﺮهــان ــي علــوم القـرآن،٥٦٣/٢  جمــال القـراء وكمــال اإلقـراء: ُي ْنظــر.٨٦/١ ( اإلتقــان ــي علــوم القـرآن٣)
-  ه ـ١٤٢٢ . ط، دار عمـار، مح ـ الـدين عبـد الـرحمن رمضـان. تـح،هــ٤٤٤.عمرو الـداني عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو الـداني ت
 واملع ـ القرآنــي ــي،٩٦/٢ ه ـ١٤٠٥ . ط، مؤسســة ســجل العــرب،ه ــ١٤١٤ . إب ـراهيم بــن إســماعيل األبيــاري ت، واملوســوعة القرآنيــة،١٠/.م٢٠٠١
.٨٨/  شبكة التفس ﺮ والدراسات القرآنية،د أحمد سعد الخطيب٠ أ،ضوء اختالف القراءات
َ
.١٥٤ /  والعميد ي علم التجويد،٢٨٤ /١  اإلتقان ي علوم القرآن:( ُي ْنظر٤)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢١٨

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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א ،אא ،

אKאאKא
E   א FאאEאFא 

،?אWאא،
،
 אא؛
،אא،

אא?אאאאא
     
  אFW،  ،E   א 
   א א 
  FFFWא

،(١)EEE א FW،E  א 
  אFW،E   א

אאאאאWא
،אאאא
 K(٢)אאא

אאאאאאא

א،אאא Kאא

? Jא Jא،א
אאאא،
 K(٣)?

אאא،א אאאWאא J٤

W??אWאWאא،(٤)אא
-  دار الغـرب اإلسـالمي، بشـار عـواد معـروف. تـح،ه ـ٢٧٩ . أبو عيﺴـ ت، ال ﺮمذي، محمد بن عيﺴ بن َس ْورة بن موﺳ بن الضحاك،( س ن ال ﺮمذي١)
ّ  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش ﺮ بن شداد بن عمـرو األزدي، س ن أبي داود،٣٥ /٥ ٦  ج، م١٩٩٨ . ط،ب ﺮوت
.الس ِج ْسـتاني ت
ِ
 أبـي عبـد ﷲ، واملسـتدرك ع ـى الصـحيح ن للحـاكم،٣٧ /٤ ٤ ج، ب ـﺮوت-  صـيدا، املكتبـة العصـرية، محمد مح الـدين عبـد الحميـد. تح،هـ٢٧٥
ُ
 مصـطفى. ت،هـ٤٠٥ .الحاكم محمد بن عبد ﷲ بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الض الطهماني النيسابوري املعروف بابن البيع ت
، صـهيب عبـد الجبـار، واملسند املوضو ي الجامع للكتب العشرة،٢٥٢ /٢ ٤ج،١٩٩٠ - ١٤١١ . ط، ب ﺮوت-  دار الكتب العلمية،عبد القادر عطا
.١٤٦ /٦ م٢٠١٣ . ط،٢٢ج
َ
 واملوس ــوعة القرآني ــة،١٠/  واملكتف ــي ــي الوق ــف واالبت ــداء ألب ــي عم ــرو ال ــداني،٥٥٢/٢  وجم ــال الق ـراء وكم ــال اإلق ـراء،١٣٦/  تنبي ــه الغ ــافل ن:( ُي ْنظ ــر٢)
.٨٨ /  واملع القرآني ي ضوء اختالف القراءات،٩٦/٢
.٥٥٢/٢  جمال القراء وكمال اإلقراء: وأنظر،( نفس املرجع٣)
 ﱠ،٥٦٤/٢ وعرفـه السـخاوى ـي جمـال القـراء وكمـال اإلقـراء
 ﱠ،٨٦/١ -  اإلتقـان:( ُي ْن َظـر٤)
بأنـه الـذي ال يجـوز تعمـد الوقـف عليـه إمـا لـنقص ـي املع ـ وإمـا
.١٥٦/  والعميد ي علم التجويد،لتغي ﺮﻩ
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢١٩

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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، ؛x١Wאz ﱡ ﱆﱇﱈﱉﱠ

،אא،אא،
EF،אא،אא

אא ؛EאFEFEאF

 Kאא

Kא אא 

EFKא،אאא
ﱡ ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖW
ﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃ

،x١١Wאz ﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﱠ

،א  E     
  א  
 א   FW

       FW،א
 א ،אא
   א  א         
        
     
 א  
 א
  א
    FKE 
  
      
 א   
   

 KE      
  א   
 א    Fא،E
  א

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉWEאFא

 E   א    א    FW،x٣٦Wאz ﱊﱋ ﱌﱠ
א אKאאא
אא Kא
 KאאE 
  F

א،E    אF،W א

،אאW،אא
W KWE 
  F،
Wא Kא،אאא

אאKאאא??א
אאא،אא
 
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٠

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  ؛אKאא،א
ﱡ ﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶW

אE       FWx٩Wאz ﲷﲸ ﱠ
 K(١)אאאאאE    Fא،E  
  F

ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣW 
ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱡﱻW،Eאא 
   FWx٧٢Wאz ﱷﱸﱹﱠ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑ

 ؛E    א א א 
   FWx٧٣Wאz ﲒﲓﲔﲕﱠ
 Wא،אאאא
 K(٢)

 ﱡ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱠW

 
      Fx٥ J٤Wאz
אא،(٣) E
ﱡ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﳡﳢﳣWא

،E    FW،x١٩Wz ﳤﳥﳦﳧﱠ
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆWאKאא

 ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱠW،x١٠٥Wאאz ﱇﱈﱉﱊﱠ
،E    F،x٥٦Wאz

 K(٤)א

َ
 وقواعد التجويد ع ى روايـة حفـص عـن،٢٢٦ /  بدون٧ ط، القاهرة، عطية قابل نصر، وغاية املريد ي علم التجويد،١٣٧/  تنبيه الغافل ن:( ُي ْنظر١)
.٩١/  واملع القرآني ي ضوء اختالف القراءات،١١٢ /  بدون. ط، مؤسسة الرسالة، عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ،عاصم بن أبي النجود
َ
- ( )إن ﷲ ال يــأمر،٢٦: البقــرة- ( )إن ﷲ ال يســت ى،٥١ : ويــدخل ــي الوقــف القبــيح الوقــف ع ــى )إن ﷲ ال ــدى( املائــدة،٨٦/١ -  اإلتقــان:( ُي ْنظــر٢)
.  ونحو ذلك مما يحيل املع،٢٨:األعراف
بأن الوقوف ع ى رأس اآليات ﱠ
( وإن كان البعض يرى ﱠ٣)
.سنة
َ
 واملع ـ،١١٢ /  وقواعـد التجويـد ع ـى روايـة حفـص عـن عاصـم بـن أبـي النجـود،٢٢٦ /  وغايـة املريـد ـي علـم التجويـد،١٣٧/  تنبيه الغـافل ن:( ُي ْنظر٤)
.٩١/ القرآني ي ضوء اختالف القراءات
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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،אא،  

א ،אאאא
אא،אאא
اﻻﺑﺘﺪاء

 Kאא
 Wאא
 KאW

א،אאאאWאא אא

אKאאאאאאאא
 K(١)אאאא

 Wאאא

אא ، א אא

אאאא،א 

אאאאא ؛א
 K

אאאאאאאא
ﱡﱻWאאKא
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑ

 FW،Eא א 
   FWx٧٣Wאz ﲒﲓﲔﲕﱠ
ﱡ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏW،E   א
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
َ
. ع ــي محمــد الضــباع ت. تــح، ه ـ٨٣٣ . ت، محمــد بــن محمــد بــن يوســف، شــمس الــدين أبــو الخ ــﺮ ابــن الجــزري، النشــر ــي الق ـراءات العشــر:( ُي ْنظــر١)
، واملوسـ ــوعة القرآنيـ ــة املتخصصـ ــة،١٢٨ /  وتنبيـ ــه الغـ ــافل ن،٣٢٢/١ ٢ ج،[ املطبعـ ــة التجاريـ ــة الك ـ ــﺮى ]تصـ ــوير دار الكتـ ــاب العلميـ ــة، ه ـ ـ١٣٨٠
 وهداي ــة الق ــاري إ ــى،٤٠٣/ م٢٠٠٢ -  ه ـ ـ١٤٢٣ . ط، مص ــر، املجل ــس األع ــى للش ــئون اإلس ــالمية،مجموع ــة م ــن األس ــاتذة والعلم ــاء املتخصصـ ـ ن
٢ ط، املدينـة املنـورة، مكتبة طيبـة،هـ١٤٠٩ . عبد الفتاح بن السيد عجم بن السيد العسس املرصفي املصري الشاف ي ت،تجويد كالم الباري
 وغاي ــة املريـ ــد ـ ــي علـ ــم،٩/  م٢٠٠١ -  ه ـ ـ١٤٢٢ . ط، دمشـ ــق-  دار القل ــم، إب ـ ـراهيم محمـ ــد الجرمـ ــي، ومعجـ ــم علـ ــوم القـ ـرآن،٣٩٢ /١ ٢ ج،ن ــدون
.٢٣٤/ التجويد
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٢

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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א،E   א  א אFW،x١٧Wאz ﲴﲵﱠ
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W،x١٨١Wאz ﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱠ
،E       אFW،Eאא  א 
   F

W،x٢٢Wz ﱡ ﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﱠWא
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 ،E 
  א  FW ،E
   F
 Kאא
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 Kא  אאא

،א  Jאא JWא

א،אא

 K(١)א

אאאאאא Jא Jאא

אאאא
א אאא?
אא (٢)?
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆWאאא א
 אא

אאא אאKx١٣Wאz ﱇﱈﱉﱊﱠ
،אאאאא
ﱡ ﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣWאא، אא
ﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

،x٢٥٥Wאz ﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﱠ
??אא ؛ ،אE  אF
Kאאא،א
.٨٧/١- ( اإلتقان١)
.١٣٩/ ( تنبيه الغافل ن٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٣

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ّاﻟﻮﻗﻒ ﻭأﺛﺮﻩ اﻟﻨﺤﻮيّ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ

ISSN : 2410-1818

،x٨٧Wאz ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱠW
ﱡ ﲓﲔﲕW،x٢Wאz ﱡ ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱠW

 ﱡ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱠW،x٨Wz ﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﱠ
Wאz ﱡ ﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱠW،x٢٦Wאz
،x١١Wאz ﱡ ﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠW،x١٣
אאEאFאאא
 KE אFא
ﱡ ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏWאא

 ،x٤٧Wz ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
א?Wא ؛אE  
 א          F

 (١)Kא،E  א       F،א
 KאאאאאאWאא

 W
 אאאWאאא

،
       
  
 אאWאא( א)
W

(٢)

WK אWאא( א١)
،x٨Wאzﱡ ﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠWא
،א،אאא،
WE FאאK
 ،
 Kx٧٦Wzﱡ ﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱠ

 א  FאאK
 אWאא( א٢)
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍWE  

 Kx٧ J٦Wאzﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ
َ
.١٠٢ /  واملع القرآني ي ضوء اختالف القراءات،١٣٧/  معلم التجويد،١٩/١  الكشف:( ُي ْنظر١)
َ
.(١٠ : معجم علوم القرآن )ص:( ُي ْنظر٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٤

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ّاﻟﻮﻗﻒ ﻭأﺛﺮﻩ اﻟﻨﺤﻮيّ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ

ISSN : 2410-1818

  FWאאK
 
 אW
 אא( א٣)
ﱡ ﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔWE
 
ﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧ

אא  ، 
 א،x٤ J٣Wאz ﱨﱩﱪﱫﱠ
ﱡ ﱁﱂWE 
     א FWאאK
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

  א   
    FWא،x١٨١Wאz ﱔ ﱕﱖﱗﱠ
 KEא א 

 Wאא( א)

،   ؛אא
ﱡ ﲇWE 
 א
     
   FWאאK
  ،א אא 

אאאKx٢٣Wz ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ
  א،  
 אא؛א

 K(١)  

 Wאאא
 W

KE
 אF
 אאW
 אא( א)
ﱡ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶWאא
ﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇ

א،x٢٦Wאzﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﱠ
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋW
 
 א
ﱝﱟ ﱠ
ﱞ
ﱙﱛﱜ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱚ

 Kx٢٥Wאzﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ

َ
.١٢/  وأحكام التجويد،٣٩٣ /١  هداية القاري إ ى تجويد كالم الباري:( ُي ْنظر١)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٥

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ. ﺩ، ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺮﻣﺔ.| ﺩ
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،
 אFאאWאא( א)
אאKE ،
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏW
ﱝﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱞ
ﱙﱛﱜ
ﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱚ
ﱡ ﱂﱃﱄﱅWא،x٢٥Wאz ﱥﱦﱠ
ﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗ
ﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩ

 Kx٢٤Wאzﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱠ
 א
ﱡ ﱳﱴW،א ، 
ﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ

،E  Fא،x٢٣Wאz ﲦﲧﲨﲩﱠ

 
  אF
 ،،
  א
 
   אFW،אאאאKEא
، אאאKE   
 

،אאאאא   א
 K      
 Wאאאא

אאאאאאאא

 Wא

 Jאא J JW א-١
אאאאאא Jאא

،אאא،، 
،א،א،אא
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٦

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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،אא،אא

،אאאKא
 K(١)אאאאא

 Kא،אאWאא א-٢
 K،אW א-٣
 KW א-٤
 KאאW א-٥

אא،(٢)א،אאא

 K(٣)א

اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪّﻻﻟﻴّﺔ،اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﱠﺔ
 Wאאאא
א،אא

אאאא،אאא

،א?K(٤)אא
 א،אאאKאאא

א،אא،א

אאאאא،
 K(٥)?אאא

َ
.٩٠/١  اإلتقان:( ُي ْنظر١)
.٨٩ ،٨٨/١ - ( اإلتقان٢)
َ
.٥٧٠/٢  جمال القراء وكمال اإلقراء:( ُي ْنظر٣)
َ
.٢٨٦ /  سيكلوجية فنون األداء:( ُي ْنظر٤)
.٣٦٨ /١ ( ال ﺮهان ي علوم القرآن٥)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٧

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ. ﺩ، ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺮﻣﺔ.| ﺩ
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،אא،אאאאא 

אא(١)אא
 אאאאא،א،א،אWאאא

אאאאאאאאאא
א،א،אא

אאאאאא،א
 ،אEFאאא
אאא؛א،א

א،אאKא،א

אא،אא
 Kא

  ،אאאא

אא، ، Wאא

אא
   W،(٢)אא

אKאאW א
،אאא،אאאא

 K(٣)?אא
 W  א אא

אאאאא

א،א،אאאאא?א
،(٤)?אאאאאאא


 Kאאאאאא
 دوري ــة تص ــدر ع ــن املجل ــس،م١٩٩٧  ديس ــم ﺮ،٢ عــدد،٢٦  مجل ــد، ع ــالم الفك ــر، عب ــد الس ــتار بــن محم ــد الع ــوني،( مقاربــة تاريخي ــة لعالم ــات ال ــﺮقيم١)
.٢٩٣/  الكويت،الوط للفنون واآلداب
َ
.٢٣٢ /٢ ٣ ج،٤ ط، الهيئة املصرية العامة للكتاب،هـ٣٩٢ . أبي الفتح عثمان بن ج املوص ي ت، الخصائص:( ُي ْنظر٢)
َ
.٣٣١ /٢  الخصائص:( ُي ْنظر٣)
َ
، مصــر، مجموعــة النقــل العربيــة، هــاني مهــدي الجمــل: ترجمــة، ســيدريك تولينجفــورد، مشــكالت تعلــم الق ـراءة عنــد األطفــال رؤيــة عالجيــة:( ُي ْنظــر٤)
.٢٧٥/ م٢٠٠٣ ،١ط
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٨

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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אאK(١)אא،אאאאא

 Wאאאאאאא

אאא،אאא .١
א،אאאאא،א
Wאא?אKאאא
Kx١٦٣Wאz ﱡ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠW،א
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉW،אE   FW

 אW،אE    FW،x١٠٥Wאאz ﱊﱠ

 א  FFW    אא א א א
W،EאאאאFFW    
 EE  
ﱡ ﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱁﱂ

אא،x١٠ J٩Wאz ﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈﱠ
ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞWא،א
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ

Eא   אFא،x٤٢ J٤١Wאאz ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ
 א 
     
  F
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇW،E  
ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯ

א
 אFWא،x٢٧ J٢٦Wz ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ
W،E       
  א 
     FE  
 א
،x١٩ J١٨Wאz ﱡﳄﳅﳆﳇﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ
W،E      א
     FWEא 
   אFWא
W    
  ،E  א
     א 
  א   
 
   
  F

َ
.٣٦٨ /١ ، ال ﺮهان ي علوم القرآن:( ُي ْنظر١)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٢٩

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﱡ ﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝWE   א 
   אF
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬ

 ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﱠ
E אFW    
   ،E  
    
  FWא
  x٧ J٦Wz
ﱡ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩW

אK(١)א x٨Wאz ﲪﱠ
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈWאאKאא

Wz ﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱠ

  
   א 
   א 
  א  
   אFEא    אF،x٢ J١

אא،א،א،E   

אא،(٢)?،
אאKEאFא،

ﱡ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤWKאאא

،x٨٤Wאz ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﱠ
KEא 
 א  
   א FEאF
Wא؛אא،אא .٢
Kאאאא؛E     א  אאF

ﱡ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐW،
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡW،x١٧Wאz ﲴﲵﱠ
ﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳ

َ
.٣٤٣ /١  ال ﺮهان ي علوم القرآن:( ُي ْنظر١)
.٣٥٣ /١ ( ال ﺮهان ي علوم القرآن٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٠

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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E  אFWאא،x٧٢Wאz ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ
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م٢٠٠٢ - ه ـ١٤٢٣  ط األو ــى، لبنــان، ب ــﺮوت، دار إحيــاء ال ـﺮاث العربــي، عبــدالرزاق املهــدي. د: تحقيــق، محمــد بــن يوســف أبوحيــان،( البحــر املحــيط١)
.٥٩ /١
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٢٣١
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K(٥)א،(٤)א،
،א،EFא
 K،א

א،
 אאאאא .٤
 ،،

َ
 مجمــع، مح ـ الــدين عبــدالرحمن رمضــان. تــح،ه٣٢٨ . ت، أبــوبكر األنبــاري، محمــد بــن القاســم محمــد بــن بشــار، إيضــاح الوقــف واالبتــداء:( ُي ْنظــر١)
.٦١٧/ ٢ ج،م١٩٧١ - ه١٣٩٠ . ط، دمشق،اللغة العربية
َ
.١٧٥/  القطع واالستئناف، النحاس:( ُي ْنظر٢)
َ
 أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم األشــموني، ومعــه املقصــد لتلخــيص مــا ــي املرشــد، منــار الهــدى ــي بيــان الوقــف واالبتــداء:( ُي ْنظــر٣)
، وفــتح القــدير،٢٤٧/ م٢٠٠٢ -  ه ـ١٤٢٢ . ط، ب ــﺮوت-  دار الكتــب العلميــة، شــريف أبــو العــال العــدوي. تــح،ه ــ١١٠٠  نحــو.املصــري الشــاف ي ت
.٤٣/٢  هـ١٤١٤ . ط، ب ﺮوت، دمشق-  دار الكلم الطيب، دار ابن كث ﺮ،هـ١٢٥٠ . ت، محمد بن ع ي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني اليم
َ
.٣٨٦/  القطع واالستئناف:( ُي ْنظر٤)
َ
.٥٨١/  منار الهدى ي معرفة الوقف واالبتداء، األشموني:( ُي ْنظر٥)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٢

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٣

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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َ
،ه ـ٧٥٦ . أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم املعـروف بالسـم ن الحل ـ ت، شـهاب الـدين، أبـي العبـاس، الدر املصون ـي علـوم الكتـاب املكنـون:( ُي ْنظر١)
 أبو حفص سراج الدين عمـر بـن ع ـي بـن عـادل الحنب ـي، اللباب ي علوم الكتاب،٤٣٥ /٧ ١١ ج، دمشق، دار القلم، أحمد محمد الخراط. د.تح
. ط، لبن ــان/  ب ــﺮوت-  دار الكت ــب العلمي ــة، الش ــيخ ع ــادل أحم ــد عب ــد املوج ــود والش ــيخ ع ــي محم ــد مع ــوض. ت ــح،هـ ـ٧٧٥ .الدمش ــقي النعم ــاني ت
 أب ــو القاس ــم ش ــهاب ال ــدين عب ــد ال ــرحمن ب ــن إس ــماعيل ب ــن إبـ ـراهيم، إبـ ـراز املع ــاني م ــن ح ــرز األم ــاني،٤١٧ ٤١٦ -/١٢ ٢٠ ج،م١٩٩٨-  ه ـ ـ١٤١٩
٦٧٠/  وجمـال القـراء وكمـال اإلقـراء،٣٩٤ /٢  وتفسـ ﺮ السـمعاني،٢٤٧ /٢  دار الكتب العلمية،هـ٦٦٥ .املقدﺳ الدمشقي املعروف بأبي شامة ت
.١٣ /٣١  املغامﺴ، وتأمالت قرآنية،٦٧١ م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٤

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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אE
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َ
 ع ـي عبـد البـاري. تـح،ه ـ١٢٧٠ . شهاب الدين محمود بن عبد ﷲ الحسي األلوﺳـ ت، روح املعاني ي تفس ﺮ القرآن العظيم والسبع املثاني:( ُي ْنظر١)
 والتحري ــر والتن ــوير »تحري ــر املع ـ الس ــديد وتن ــوير العق ــل الجدي ــد م ــن تفس ـ ﺮ،٥١ /١٢ ١٦ ج، هـ ـ١٤١٥ . ط، ب ــﺮوت-  دار الكت ــب العلمي ــة،عطي ــة
،م١٩٨٤ . ط، ت ــونس-  ال ــدار التونس ــية للنش ــر،ه ــ١٣٩٣ . محم ــد الط ــاهر ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد الط ــاهر ب ــن عاش ــور التونﺴ ـ ت،«الكت ــاب املجي ــد
.٧٣ /٢٣ ،٣٠ج
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٥

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٦

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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K(٣)x٢٠Wאzﲤﲥﲦﲧﱠ
ﱡﱃWWאאWאא א.٦

 J٢Wאz ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱠ
א،E
  FאאE F،x٣
ﱡ ﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢW،E Fא،א

FWא،E   FWא،(٤)x٥٠Wאאz ﲣﲤﱠ
W،E Fאא،E  F،E
،אאWאKWE      F

E        FW
  אKאWאא
:( البيت لطرفة بن العبد ساقه ي معلقته الشه ﺮة وال تبدأ بقوله١)
.تلوح كبا ي الوشم ي ظاهر اليد

لخولة أطالل ب ﺮقة مد

.(٤٦/ م١٩٨٠  ب ﺮوت، دار صادر،)ديوان طرفة بن العبد
َ
/  مازن املبارك. د. تح،هـ٧٦١ . ابن هشام ت، جمال الدين، أبو محمد، عبد ﷲ بن يوسف بن أحمد بن عبد ﷲ ابن يوسف، مغ اللبيب:( ُي ْنظر٢)
.٥٠٢/ م١٩٨٥ ،٦ ط، دمشق-  دار الفكر،محمد ع ي حمد ﷲ
.٥٠٢/ ( وينظر مغ اللبيب٣)
َ
.٦٩٢ /  جمال القراء وكمال اإلقراء:( ُي ْنظر٤)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٧

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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   א   ،x١٢٥Wאz ﲿﳀ ﳁﱠ
E 
  א  אא
  FWא،
     א   
ﱡ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠW

 
  ،  
  אא    א  ،x١Wאz ﱡﱢﱠ
   ،א   W   א  א
     K 
   א
   אא א      א  ، 
 ،  
   ، 
א
    א  א    FWאK   א
  

  א   

َ ُْ
ُْ
ّ ُ
َ الب
َ
َ الش َـهاب َع َ ـى ْتفسـ ﺮ
: امل َس ﱠـماة،يض ِـاوي
ِ  ح،٢٤٥ /  واملكتفـى ـي الوقـف واالبتـدا ألبـي عمـرو الـداني،٦٩٢/  جمال القراء وكمال اإلقراء:( ينظر١)
ِ ِ اشـية
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َع ى تفسـ ﺮ
ِوكفاية ﱠ
-  دار صـادر،ه ـ١٠٦٩ . شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الخفـا ي املصـري الحنفـي ت،البيضـاوي
ِ الرا
ِ ِعناية القا
ِ
 يوسـف. تـح،ه ـ٧١٠ . أبي ال ﺮكات عبد ﷲ بن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي ت، ومدارك الت يل وحقائق التأويل،٤١٧ /٨ ٨ ج،ب ﺮوت
 وفـتح البيـان ـي مقاصـد،٧٠٠ /٣ ٣ ج،م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ . ط، ب ﺮوت، دار الكلم الطيب، مح الدين ديب مستو: راجعه وقدم له،ع ي بديوي
ّ  ع بطبعه،هـ١٣٠٧ . ت، أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن ع ي ابن لطف ﷲ الحسي البخاري الق ﱠنو ي،القرآن
:وقدم له وراجعـه
ِ
ِ
َ
ّ
َ ص
َ ،والن ْشر
َ
َ العصرية
ﱠ
للطباعة
 امل ـكتبة،األنصاري
خادم العلم َعبد ﷲ بن إبراهيم
.٤٦٧ /١٥ ١٥ ج،م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ . ط، َب ﺮوت- يدا
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٨

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉW،E    
        
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ

،E          F،x١Wאz ﱲﱠ
א،אE          F

 K(١)

אE
    א 
 FWאא

 KאE
  Fא
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   Fאא
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     א FWא
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 Kא
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אאWאKא
א،א
 E   FE      
    אא 
 א   FW

E    F،אאKא

،،،א،אאאא،
E
  
  FE    FאKא

אא،E  F??
KEאאאאאFW،
א،אאא،א،א
 KאKאאא،

َ
،٧١٩/  والقطــع واالئتنــاف،٨٤/  واملقصــد،٥٦٣/  واملكتفــى،٢٢٨ - ٢٢٧ /١  والنشــر ــي القـراءات العشــر،٦٩٣/  جمــال القـراء وكمــال اإلقـراء:( ُي ْنظــر١)
 عبــد. ت،ه ـ١١٠٠  نحــو. أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم األشــموني املصــري الشــاف ي ت،ومنــار الهــدى ــي بيــان الوقــف واالبتــداء
.٣٧٤ /١ ٢ ج،م٢٠٠٨ . ط، مصر، القاهرة- الرحيم الطرهوني دار الحديث
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٣٩

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﱡ ﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗW
ﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫ

 ،x٧Wאz ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﱠ

، (١)،E  א       FWא

 K??،א? 
 א?א
W،אWK??،א
א  J א،  
 אאK??

،אא،א، ،א،א  J
،א،א،،א،
    ،   ،א

? אא א؛אאאE 
 אאFW א אWא

 ،א،?  א אא  
אא W،E        א
 אאFW
Wא،    ،א

אאאKא،א א
א א ،אא א ،א

 K(٢)א

    W     WE     א
 אאF א

   אאאFW   ،E  Fאאאא
 א،א   אא ؛E 

  ،  א،אא
  א?     א?W
W   א؛  א ،?א    ،  א

َ
،٢١٢  والقط ــع واالئتن ــاف،٣٧٨ /١  مع ــاني القـ ـرآن وإعراب ــه،٣٧٨ /١  ومع ــاني القـ ـرآن وإعراب ــه للزج ــاج،٦٩١/  جم ــال القـ ـراء وكم ــال اإلقـ ـراء:( ُي ْنظ ــر١)
.١٤ /٢ وتفس ﺮ القرآن الكريم
َ
 وتفسـ ﺮ ابــن أبــي،٦٤ /١  وتفسـ ﺮ القـرآن مــن الجــامع البــن وهــب،١٨٧/٥  ومقاتــل،٢٠٤/٦  وجــامع البيــان،٦٩١/  جمــال القـراء وكمــال اإلقـراء:( ُي ْنظــر٢)
.١٩٥/  وبحر العلوم،٣١٢ /٢ ( وتفس ﺮ املاتريدي )تأويالت أهل السنة،١٤٩٤ /٥ حاتم
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٠

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  א    ،?  א א   ?אW      א

َ
.٢٩٦ /١  تفس ﺮ السمعاني:( ُي ْنظر١)
َ
.٢٩٦ /١  وتفس ﺮ السمعاني،٧٦ /١  جامع البيان:( ُي ْنظر٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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َ
 وتفسـ ﺮ،٦٤ /١  وتفسـ ﺮ القـرآن مــن الجــامع البــن وهــب،١٨٧/٥  وتفسـ ﺮ مقاتــل،٢٠٣ /٦  وجــامع البيــان،٦٩١/  جمــال القـراء وكمــال اإلقـراء:( ُي ْنظــر١)
 ومعــالم،٢٤٢ /١  وغرائــب التفسـ ﺮ وعجائــب التأويــل،٢٩٦ /١  وتفسـ ﺮ الســمعاني،١٩٥ /  وبحــر العلــوم،٣١٢ /٢ (املاتريــدي )تــأويالت أهــل الســنة
.٢٦/١ الت يل ي تفس ﺮ القرآن
َ
.٢٦/١  ومعالم الت يل ي تفس ﺮ القرآن،٢٤٣ /١  وغرائب التفس ﺮ وعجائب التأويل،٢٩٦ /١  تفس ﺮ السمعاني:( ُي ْنظر٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٢

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٣

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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َ
-  ب ـﺮوت، مؤسسـة الرسـالة،ه ـ٧٥١ : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة ت، زاد املعاد ي هدى خ ﺮ العباد:( ُينظر١)
.٤٣-٤٠/١ م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ،٢٧ ط، الكويت،مكتبة املنار اإلسالمية
َ
. تحقيق عبد الرحيم الطرهوني، ط دار الحديث،٤٣٢/  إيضاح الوقف واالبتداء:( ُي ْنظر٢)
َ
.٣٩٠/  القطع:( ُي ْنظر٣)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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َ
.٤٣٩/  املكتفى:( ُي ْنظر١)
َ
.١٩٦ /٣  وتفس ﺮ النسفي،٧٨٢/٢  العلل:( ُي ْنظر٢)
َ
.٥٨٧/  املقصد:( ُي ْنظر٣)
َ
.٥٨٧/  األشموني:( ُي ْنظر٤)
َ
.٣٩٠/  والقطع،٢٥١ /٦ : وتفس ﺮ القرآن العظيم،٣٥٣/  بدائع التفس ﺮ:( ُي ْنظر٥)
َ
.٧٨٢/٢  وعلل الوقوف،٤٣٩/  واملكتفى،٣٩٠/  القطع:( ُي ْنظر٦)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٥
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َ
.٤٣٩/  املكتفى،٢١٢/٦  تفس ﺮ جامع البيان:( ُي ْنظر١)
َ
.٦٩١ - ٦٩٠/٨  الدر املصون ي علوم الكتاب املكنون:( ُي ْنظر٢)
م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد
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ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٨

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٤٩

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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م٢٠١٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ-( ﻳﻮﻟﻴﻮ٥) ( اﳌﺠﻠﺪ١٩) اﻟﻌﺪد

٢٥١

ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ISSN : 2410-1818

اﻟﻮﻗﻒ ﻭأﺛﺮﻩ اﻟﻨﺤﻮيّ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲّ

| ﺩ .ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺮﻣﺔ ،ﺩ .ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ
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ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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اﻟﻌﺪد ) (١٩اﳌﺠﻠﺪ ) (٥ﻳﻮﻟﻴﻮ-ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

