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 الفصل الرابع 

 تحليل مواقع السكتة و تطبيقاتها في اآليات القرآنية

يف ىذا الفصل تريد الباحثة أف تعرض و مناقشة البيانات اليت مت مجع التحليل عن مواقع 
أف السكتة تقع  يف النطق الصحيح يف ظلاذج معينة .السكتة و خصائصو يف اآليات القرآنية 

تلك ىي النماذج اليت تنتظم طرفُت يكوناف وحدة متكاملة، وال يستغٍت . من الًتاكيب
 . أحدعلا عن اآلخر، وفقا ذليئات تركيبهما وداللة ادلنطوؽ كلو

 : من أىم النماذج وأوضحها يف ىذا الشاف ما يلي 

ربط مجلة اجلواب الشرط واجلواب، و : حيث تكوف السكتة بُت طرفيها :  اجلملة الشرطية
قد،  أو ،  نافية كانت أو ناىيةالما، لن، كلما،  " ػ ببالفاء بعد أدوات الشرط مقًتف 

ربدث سكتة أيضا . ،و إذا وقع اجلواب مجلة إمسية أو طلبية (السُت و سوؼ )بالتنفيس 
، وذلك بعد الكالـ مستدرؾ عليو ((بل  ))وأداة االضراب  ((لكن  ))قبل أداة االستدراؾ 

تقع السكتة أيضا بُت . مسعت ما يقولوف ، ولكٍت غَت متأكد: ضلو . أو مضروب عنو
ىناؾ إمكانية لسكتة خفيفة بُت ادلبتدأ و اخلرب إذا كاف معرفتُت، . ادلنعوت و النعت ادلقطوع

وخباصة إذا كاف اخلرب زللي بأداة التعريف الدالة علي العهد أو الكماؿ، وكاف ادلبتدأ إسم 
علي قراءة من جعل الكتاب  (ذِلَك الِكَتاب  ): إشارة، كما مثلنا لذلك قبال بقولو تعايل 

 .خربا
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 :وىذه أمثلة من التطبيق السكتة يف اآليات القرآنية، يف ىذا الشأف ما يلي 

 اآليات القرآنية البيان
تطبيق السكتة في اآليات 

 القرآنية

 الرقم

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية

 

158:سورة البقرة   

            ،  
          

  

1 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية

 

9: سورة الضحي   
      ،         

 

2 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية
 

: سورة الضحي
10 

       ،        

 

3 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية
 

: سورة يونس 
107 

 

        ،  

       ....     

 

4 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية
 

 13: سورة اجلن 

         ،  

          

 

5 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "لن"ػبمقًتف 

 

: سورة اؿ عمراف 
115 

        ،    

       

 

6 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "لن"ػبمقًتف 

 

: سورة الكهف 
41 

        ،   

       

 

7 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "لن"ػبمقًتف 

: سورة يوسف 
80 

         ،   

            

           

     

8 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "لن"ػبمقًتف 

30: سورة النبأ   

  ،       

   

 

9 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "ما"ػبمقًتف 

: سورة الشعراء 
99-100  

            ،   

           

 

10 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "ما"ػبمقًتف 

36: سورة الزمر   

       ،     

     

 

11 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "ما"ػبمقًتف 

 

 72: سورة يونس 
 

      ،         

  ...     

 

12 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "ما"ػبمقًتف 

: سورة النجم 
50-51 

            

       ،           

 

13 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "ما"ػبمقًتف 

: سورة ادلؤمنوف 
76 

            ، 

          

         

 

14 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

: سورة األنفاؿ 
19 

      ،       

        ....     

 
 

 

15 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

: سورة يوسف 
77 

    ،        

   ...     

 

16 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

 

4: سورة فاطر   

     ،         

           

        

 

17 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

57: سورة ىود   

     ،          

         ...     

 

18 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

: سورة الفرقاف 
77 

      ،     

   

19 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "السُت"ػبمقًتف 

 6: سورة الطالؽ 

     ،       

       

 

20 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "سوؼ"ػبمقًتف 

: سورة ا دلائدة 
54 

        ، 

          

   ...    

21 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "سوؼ"ػبمقًتف 

  

28: سورة التوبة   

       ،   

         

           

    

22 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "سوؼ"ػبمقًتف 

: سورة األعراؼ 
143 

          ، 

    

23 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "سوؼ"ػبمقًتف 

: سورة النساء 
114 

        

     ،      

       

24 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "سوؼ"ػبمقًتف 

: سورة اإلنشقاؽ 
7-8  

        ،   

       

 

 

25 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "سوؼ"ػبمقًتف 

: سورة اإلنشقاؽ 
10-11  

            ، 

         

 

26 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

 

: سورة البقرة 
191 

       ،    

             
 

27 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

: سورة اؿ عمراف 
31 

       ،  

         

    ... 

28 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

43: سورة النحل   

           

        ،     

           

   

29 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

 98: سورة النحل 

          ،     

             

 

30 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

 7: سورة الطالؽ 

            ،  

         ...     

 

31 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

 

: سورة األنفاؿ 
61 

         ،    

         ...     

32 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

يف حالة مجلة  بالفاء
 .الطلبية

90: سورة ادلائدة   

          

        

           ،  

             

33 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

70: سورة ادلائدة   

          

       ، 

         

34 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

38: سورة ىود   

         

    ،      

35 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

56: سورة النساء   

                

        ،   

   ...  

36 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

 

7: سورة نوح   

      ،      

...  

37 
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تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

: سورة السجدة 
20 

            ،  

   ...  

 

38 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

 8: سورة ادللك 

             

      ،          

39 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

7: سورة الرعد    

            

،             

    

 

40 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

27: سورة الرعد   

            

،           

           

   

41 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

 

64: سورة البقرة   

         

      ،     

        

 

42 



46 
 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

3: سورة احلشر   

           

    ،         

            

   

43 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

 

49: سورة القلم   

           

    ،          

       

 

44 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

 86: سورة الواقعة 

      ،      

    

 

45 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 نافية كانت أو "ال"ػبمقًتف 
 .ناىية

: سورة البقرة 
232 

           

    ،      

         

 

46 

تقع السكتة قبل أداة 
 "بل " اإلضراب 

 
 

: سورة الصفت 
11-12 

           ،   

            

47 



47 
 

تقع السكتة قبل أداة 
 "بل " اإلضراب 

 
 

: سورة الواقعة 
66-67  

      ،       

      

48 

تقع السكتة قبل أداة 
 "بل " اإلضراب 

 
 

15: سورة احلجر   

             ،  

         

49 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 

85: سورة الواقعة   

           ، 

            

50 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 
 

: سورة القيػمة 
31-32  

     ،      

           

51 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 

28: سورة سبػأ   

        

        ،    

        

    

52 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 
 

 48: سورة ادلائدة 

          

            

    

53 



48 
 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "فعل جامد " ػبمقًتف 

: سورة البقرة 
271 

      ،     

       

 

54 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "فعل جامد " ػبمقًتف 

 

: سورة الزحرؼ 
38 

          

             ، 

           

 

55 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

 

: سورة األنفاؿ 
16 

           

          

   ،         

          

          

56 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

 

: سورة األنعاـ 
89 

         ،     

           

       

 

57 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

: سورة ادلائدة 
116 

       ،        

...     

 

58 



49 
 

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "قد"ػبمقًتف 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

: سورة األنعاـ 
44 

         ، 

          

  ...    

59 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

: سورة األنعاـ 
77 

             ،  

   ...     

 

60 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

 

: سورة األعراؼ 
149 

          

       ،      

   ....     

 

61 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

 

11: سورة طو   

       ،    

    

 

62 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

: سورة الزحرؼ 
47 

         ،     

         

63 



50 
 

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

: سورة الزحرؼ 
55 

             

،               

 

64 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "دلا "  بػ اجلازمة

: سورة البقرة 
246 

           ، 

        ...     

 

65 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "لوال "  بػ اجلازمة

 

 31: سورة سبػأ 

      ،     

        

 

66 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
جواب الشرط . الشرطية

بعد أدوات الشرط غَت 
 "كلما "  بػ اجلازمة

 

: سورة آؿ عمراف 
37 

          

    ،       

   ...     

 

67 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

: سورة آؿ عمراف 
85 

           ،  

            

68 



51 
 

 بعد أدوات الشرط بالفاء
  "لن"ػبمقًتف 

         

 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "لن"ػبمقًتف 

 52: سورة النساء 

      ،     

     

69 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 . "لن"ػبمقًتف 

 

: سورة النساء 
143 

     ،         

      

70 

تقع السكتة قبل أداة 
 "بل " اإلضراب 

: سورة األحقاؼ 
28 

          

         ،   

      ...     

71 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 
 

 

 46: سورة التوبة 

           

    ،         

         

            

72 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 56: سورة غافر 

         

،          

73 



52 
 

 
 

       

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 61: سورة غافر 

           

  ،       

         

 

74 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

48: سورة ادلائدة   

          

            

    

 

75 

تقع السكتة يف نطق اجلملة 
ربط مجلة اجلواب . الشرطية

 بعد أدوات الشرط بالفاء
 "فعل جامد " ػبمقًتف 

: سورة األحقاؼ 
32 

       ، 

         ... 

    

76 

تقع السكتة قبل أداة 
 "بل " اإلضراب 

 11: سورة الفتح 

            

            

      ،       

            

77 

تقع السكتة قبل أداة 
 "لكن " اإلستدرؾ 

 

: سورة القيػمة 
31-32 

    ،       

           

78 

تقع السكتة يف نطق اجلملة  : سورة الدخاف          ،     79 
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ربط مجلة اجلواب . الشرطية
يف حالة مجلة  بالفاء
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100 

 

 

 السكتة دراسة من أمثلة  السابقة  نعرؼ عن مواقع و تطبيق السكتة يف اآليات القرآنية،  إف
يف القرآف اجمليد، ىو جانب مهم يف أداء التالوة، وىو يوضح كيف وأين غلب أف ينتهي 

القارئ القرآف، دبا يتفق مع وجوه التفسَت واستقامة ادلعٌت وصحة اللغة وما تقتضيو علومها من 
ضلو وصرؼ ولغة، حىت يستتم القارئ الغرض كّلو من قراءتو، فال ؼلرج على وجو مناسب من 
التفسَت وادلعٌت من جهة، وال ؼلالف وجوه اللغة وسبل أدائها من جهة أخرى، وهبذا يتحقق 

 و تطبيق السكتة يف األيات .الغرض الذي من أجلو يُقرأ القرآف، أال وىو الفهم واإلدراؾ
 .القرآنية لكونو امرا مهما يف قراءة القراف الكرمي

 لخامسا الفصل

 الخاتمة


