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 ١١٨

٤،٥J  W א          א
 F  ١٥א Eא   ،א א  

}{،אאאK
אאאא١٩٤،אא

 א א  א  ١٩٥، א
אאאK

א ? ?א  ،אא
א،אאK
  Wא      אא ،

א١٩٦K
  }{    א  א ،  

אK
٦JWאאFא١٧WE

 ،  }{، אא 
א  א، אא ،א א א 

Kא،א}{
}{אאאK

٧JWאFא٢٢WE
}{א?Wאא?١٩٧

אא،
אא١٩٨K

א}{}{  ??
א،א}{
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 ١١٩

   א   א،  
אK

٨JW   
אF٢٦א،٢٧WEW

א١٩٩،W
Jא،א   W  א،    

אאא ،א،
אK

Jא،אWא
 ،    א  ،  א

 א א אF ٣١٠ E א  ٢٠٠،
א F٥٣٨ Eא? W

א?٢٠١،
א  א ،א   ،א  

٢٠٢K
Jא، א W      ،

א،אא،א
 אא،

  א   א   א א
אאK

אאא٢٠٣ F٢٠٧ E،
א،אאא

אא٢٠٤K
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 ١٢٠

אא}{א}{א
א ،  אא  }{א ،

אא٢٠٥K
٩JWא  

F٢٨אWE
אא،אאאא

אאא،
אאאWאא

 ٢١٣K
א W ،א،

  א א א F ٣١٠ E  ٢٠٦ 
F ١٠٤ EF ١١٨E، א   J

אJא אאא،א
א  ،     א     

    א   א W א   
٢٠٧،      א 

א،  א א   א  א  
،א?Wא

אא،،
א א  א، א  

א،
אאאאא

٢٠٨K?،א
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 ١٢١

אא،WF٢٨אE
،אא٢٠٩K

Wא،אW
אאא

 ٢١٠،        ٢١١،  
٢١٢K

١٠J  W  א     
F٣٠אWE

א  ،}{ ،
אא،א}{א
 ،  }{א   א ، 

א،א،
K

١١JWF٣٢אWE
אWא،אאF

١١٨EF١٢٧ EF١٥٦ Eא
F١٣٠Eאא٢١٣K

אא،אא،אW
٢١٤K

אאW ??
٢١٥،אK

אאא،?אא
٢١٦K?
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 ١٢٢

١٢JWאF٣٥אWE
אאאא א  ،

F١٥٦EאF١٨٩EF٢٢٩E
אF١٩٣EF١٢٧E}{

  ٢١٧، א א    ٢١٨، 
א}{אאK

אאאW
Jא W  W א    א  

אאא،א،
א

 W א  א ،٢١٩א 
?א ?אאF

٣٢E??٢٢٠K
JאWאW،אא

א٢٢١،א
אאא٢٢٢K

JאWאW،אא
א ?א א

 א  א ?٢٢٣،  א א 
א   א،א     ،

?א א א     ،
אW?٢٢٤K
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 ١٢٣

א א      Wא
א

٢٢٥،א}{
  ،  א  ٢٢٦

א ، א     
FEאאK

١٣J١٧JWאאאא
F٣٦אE،W

F٤٢אE،Wאאא
Fא٤٥WE

אא?א?،אא
??א،א٢٢٧،

אאא
،אאא א     ? ?

،אאK
١٨J  W א         

F٤٦אWE
 א   ،  }{، א 

א،א}{
} {א א אאא  א א

K
١٩JWאאF٤٧אWE

??א  ،א٢٢٨،
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 ١٢٤

  ? ?  ،    ??
אK

٢٠J W א   
F٤٩אWE

 ،  }{، א    
א،א?אאא

א?٢٢٩K
٢١JWא   א   א

א  F ٥٢אW E   א  ،
א ،  א  Wא ،א

א،Wאא
א٢٣٠K

א،
٢٣١K

א}א{}{،א
 }  א{א  ،א

،٢٣٢K
F١٨٠EF١٢٧E

 }{  ٢٣٣، א א   
 }{، א    ،٢٣٤א   

 }{ }א{ א א،   
{٢٣٥Kא{
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 ١٢٥

   F ١٥٦ E   א W
אאאא٢٣٦،

אאא،א ?
א  א،       

אא?٢٣٧،אא،
אא}א{

א  א،א ? א ?
א،אאא

K
٢٢J٢٥J  W      F ٥٤אK E

   W   F ٥٧אE،   Wא
  אF ٦٤אE،  Wא 

F٦٥אKE
א  א    א   אא 

א،אאא
?א?אW

 אא،  א א  א  }{
،אאא٢٣٨K

٢٦J٢٨J  W אא  F ٦٧א E   W
 א F ٦٩אW Eאאא

K
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 ١٢٦

٢٩J٣١J  W        א  
F٧١אEWF٧٦אWE

אאאאאK
٣٢JWאאFא

٨٢WE}{??،??
אK

אאאאא
א،W

א٢٣٩،א
אא،

??٢٤٠،א
א??،א?٢٤١،

}{،אאא
 ،   א  א   

אאאK
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 ١٢٧

 
א

אאאא،א
א   א،  א ،    א 

،א،،אא،א
אאאאK

אאאאא،
~אאאא،אאא

אאא،אאא
אא،אאאאאא،

אאאאאאK
אאא،W

W אא    א
א،אK

Wא  א א  א א  א אא، W
אאאאאאאK

WאאאK
אW   א  ? א ?א ،    

א       ،   
אאאאK

Wאאאא،א
אאאאאאאK

Wאאאא،
אא ،אאא
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 ١٢٨

א      א،    
אאK

Wא  א  א א  אא 
א  א،    א  אא א  

K
W א   א א אא  א  א 

אאאאK


אאאאא،
אא،

א،אK


אאK 
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 ١٢٩

 
 :هوامش البحث 

                                                 
١(  אאאאאאא

א٥٢٦א،٥٢٧،٥٧٠K
٢EאL١٠٢K
٣EאאאאאF٢٤LEK
٤E       ،א      אא

אאאאאאאאא٣١٩K
٥Eאא١٤٠٠K
٦Eאא٤K
٧Eאאאאא١אL١٩٢K
٨Eאא٩٦K
٩Eאאאאא١L١٩٣K

١٠E٢L١٠٦K
١١Eאאאאא٢٦אL١٨٥K
١٢Eאא١L٥٢K
١٣Eאאאאאאאאא٤/١٥٤٩אא

٤L٤٠١K
١٤Eא٥אK
١٥Eא١١٦אK
١٦Eא٣٠אK
١٧Eאא٣٢K
١٨Eאא٤אL٤٠١K
١٩Eאא٣K
٢٠Eאא١٠٢K
٢١Eאא١٠K
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 ١٣٠

                                                                                                                            
٢٢EאאאאF٦LEא،

א٤L٤٠١K
٢٣Eא٨٩K
٢٤Eאא٩K
٢٥Eאא١٨K
٢٦Eא١٨K
٢٧Eא א א   אא א  ٤٧٨א   א 

٤L٣٩٨K
٢٨Eאא٩٦K
٢٩Eאא٥אL٢٦٣K
٣٠Eאא٣٣K
٣١Eאא٣K
٢٣Eא  א،אא Kא

אאאאאאאאאאאF٤٤L
Eאא٣L١٦٢K

٣٣E א  ٢א L١٠٢ ،٤١٥ א    א  
א٣٠L٢٠٩ אא ٥L٤٧٨א  א  

٣٠L٥٨٢K
٣٤EאFEא٢٩K
٣٥Eאא٢٨אK
٣٦Eאאאא١אL١٣١K
٣٧E٣א،٥K
٣٨E٢אK
٣٩EאאאאFאאE٥٨٤

אאא١L١٣٣K
٤٠Eאאאא٢٢L٣٠٦K
٤١Eאאאאאא١L١٣١K
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 ١٣١

                                                                                                                            
٤٢Eאא٨L٥٢٧K
٤٣E א אאאאא F٢٣L  E א 

٤١אK
٤٤Eאא١٢٨K
٤٥Eאא٥אL١١٨K
٤٦Eא٣١K
٤٧Eא٦אL١٨٧אא١L

٣٠٤K
٤٨Eאא١אL٦٥אא١٦L١٥٤K
٤٩Eאאא١אL١٤٣K
٥٠Eאאאאא٣אL٥٢K
٥١Eאא٢٦٧K
٥٢Eאאא٢L٣١٧K
٥٣Eאא٥٧K
٥٤Eאאאא١אL٢٩٤אא١L٢١٥K
٥٥Eאאא٣אL٥٢K
٥٦Eא،א٢٥K
٥٧Eאא١אL٣٠٣אאאא

٢٠אL٦٥K
٥٨Eאא٤אL٤٠٨K
٥٩Eא،א١٣K
٦٠Eאא٩٠K
٦١EאאאאF٧LEK
٦٢E אאא١L١٤٢K
٦٣Eא١١٠אאא٢٠K
٦٤Eאא٧K
٦٥Eאא١٠K
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 ١٣٢

                                                                                                                            
٦٦EאאאF١٠LEאא٤

L٤٠٢K
٦٧Eאאאא٢אL٤٤٨אא١L٣٠٢K
٦٨Eאא אא ٤אL٥٣א ،

אאא٣אL٩٠K
٦٩Eאא١٤٢K
٧٠Eא٧١K
٧١Eאא٣٥K
٧٢Eאא٤אL٤٠٢K
٧٣Eאא٤٣K
٧٤Eאא١אL٢٩٩K
٧٥Eאא١٤K
٧٦Eאאאאאא١אL١٣٤K
٧٧Eאא١K
٧٨E  א אאא א א٢אL٣٤٧ 

א٨אL٤١٠K
٧٩EאאF١٠LEK
٨٠E ٢אL٤١٦אאא אא א    

א١L٢٦K
٨١Eאא٢٨K
٨٢Eא١١K
٨٣Eא٣٤K
٨٤Eאא٧אL٧١،١٨٥،١٩٥א אא

א٣L٣١١،٤١١אאא١L١٠٥K
٨٥Eא٤٩K
٨٦Eאאא٢٣K
٨٧Eאא٧K
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 ١٣٣

                                                                                                                            
٨٨Eאא٣٠אL٢٤٩אא٢L٥٤٨אא

א٤٧٩אא٤L٤٠٢K
٨٩Eאא٦٩K
٩٠EאאאאF٦LEאא٣L

١٠٥K
٩١E   א  א  א    א F١٢ L –  E

אF١٠LEאאא١L٩٥K
٩٢Eא،א١،٢K
٩٣Eאא٥٢K
٩٤Eאא٩٩K
٩٥Eא٤١K
٩٦Eא٨K
٩٧Eא١٧K
٩٨Eאא٩١K
٩٩Eאא٤٣K

١٠٠Eאא٤אL٤٠٤K
١٠١Eאא١٧٥K
١٠٢Eאאא١אL٣٢٩K
١٠٣Eאא٤L٤٩٥K
١٠٤Eאא٥٢٦אאאK
١٠٥Eאאאאאאא١L٧٧

אאא٢אL٥٠٧K
١٠٦Eא٣٦K
١٠٧Eא١٧K
١٠٨Eאא٣٠אL٥٤אאא

א٤L٤١٩K
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 ١٣٤

                                                                                                                            
١٠٩Eאא٢٢٥אאאא

٤אL٦٢٧אא٨L٤٢٨K
١١٠Eאא٦K
١١١Eאא٣٠L٨٧K
١١٢Eאאאאאאא٢L٢٨٢K
١١٣E  א  אאא א    א ٢א Lא٣٥٣   

 א  F١١ L  E א א   ٨ L٤٣٦Kא  א 
 א  ،א F  Eא   א  

K
١١٤E  א  אאא א    א ٢א L٣٥٤אאא א 

א٢אL٦٨٧K
١١٥Eאאא١אL١٧٧אאא٤L٨אא٢L

١٠٦אאאא٢L٥٠٧K
١١٦Eאאא،אא،א٣٠١٠،

٤٩٧K
١١٧Eאא٦٥Kאאא٤L٤٠٥K
١١٨Eא٤٦K
١١٩Eאא٢אL٤١٧K
١٢٠Eאא٣L٨١٥K
١٢١Eאא٩K
١٢٢Eאאאאאא١L١٤٧אא

١L٢٧٦K
١٢٣E   א  ٤ L١٥٤٩   א F١٠LE

אF١١LEא٤L٤٠٦א٢L٦٠٢K
١٢٤E٢٢٩א،٢٣٧K
١٢٥E١٩א،٢٢K
١٢٦E٣אK
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 ١٣٥

                                                                                                                            
١٢٧Eא٨٠،١١٩K
١٢٨E١٠٧א،١٠٨K
١٢٩E٤٧א،٤٨K
١٣٠E١٦אK
١٣١Eאאאאא٣אL٣١٧K
١٣٢Eאא٨٥א،٨،٣K
١٣٣EאאאF١٠LEK
١٣٤Eאא٣٩،٤٠K
١٣٥Eאא٣٩K
١٣٦Eאאא٢٢٦،٢٢٧K
١٣٧Eאא١٠٢K
١٣٨Eא١٦٧אאאאאא٢L٢١٩K
١٣٩Eאא٢٥٣K
١٤٠Eאאא٥K
١٤١Eא٥٢K
١٤٢Eאא٢٣אאאאאאאאאא،٤L١٥٤٩

אאאF١١LEK
١٤٣Eאא١٠٢K
١٤٤Eא٣٤אאאא،F١١LEK
١٤٥Eאא١١٥K
١٤٦Eאא١٣٦אאא،K
١٤٧Eא١٠٢K
١٤٨Eאא٢٣،٢٤K
١٤٩Eאא٧٤K
١٥٠Eאאאאאאאאא٤אL١٥٥٠K
١٥١Eאאאא    אאא F٢٣ L Eא א 

אאF١١LEאא٢L٣٧٦K
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 ١٣٦

                                                                                                                            
١٥٢Eא٥אL٦٤אא،٢L١٧٨،٤L٤٠٩א

א٢L٦٢٣K
١٥٣Eאאאא١L٣٣١K
١٥٤Eאא٤אL٤٠٩K
١٥٥Eאא١٥٩K
١٥٦Eאא١٣אאא،١L٤٨٢א

אא١אL٤٧٤K
١٥٧Eאאאא٢L١٥١K
١٥٨Eאאא١אL٢٠٤K
١٥٩E א  ١١K א    א٦ L٣١٧א  

א١L٣٦٢،٢٣L٢٣٧١٣٠K
١٦٠Eאא١٧١،אאאאאא،٢،٣٢K
١٦١EאאאF١١LEK
١٦٢Eא١٢٦אK
١٦٣Eאא٣אL٨١٧K
١٦٤Eאא١אL٣٠٨אא١٢٥K
١٦٥EאאאאאאF٢٣LEאאאאאאאאא

٤L١٥٥٦אאF١١LEאא
אF٥L،٨LEK

١٦٦Eאא٥٧K
١٦٧Eאא١٢K
١٦٨Eאאא٦٣K
١٦٩Eאא٤K
١٧٧Eאא١٩K
١٧٨Eאא١٧K
١٧٩Eאא٣K
١٨٠Eאאאאא١٤٥אK
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 ١٣٧

                                                                                                                            
١٨١Eאא٣K
١٨٢Eאאא١٨٥K
١٨٣Eאא١٣٦K
١٨٤Eאאא١٦٦K
١٨٥Eאאאאא٢אL١٤٩،١٥٧K
١٨٦Eאא٤٠K
١٨٧Eאאאא١אL٣٢٣K
١٨٨Eאאאאאאא٨٥

א١אL٧٧K
١٨٩Eאאאא٢אL٦٣٩אאאאא٢L١٤٤א

א١L٨٣K
١٩٠Eאאאא١אL٣٢٤אאאא

٢L٦٣٥אאאאא٢٣K
١٩١Eאא١אL١٧K
١٩٢Eאא٢٣٤K
١٩٣Eאא٢٤٠K
١٩٤E א    א  ٢٢א L١٥٠ א  א  ٤ L٢٧٨

אאאא٣L٢٤٠אא
א٤אL٩٩K

١٩٥Eא٤٤K
١٩٦Eאאאא٣١٨אK
١٩٧E א   א   א   א ٣א L٢٤٠א 

אא٣אL٥٠٣K
١٩٨Eאא٦٨K
١٩٩Eאא٥אL٥٥٢K
٢٠٠E אאא א  ١٢אL٢٧٨  א  א٢٢L

٣٥٤K
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 ١٣٨

                                                                                                                            
٢٠١Eאאאאאאאאאא٤L١٥٥٢אאא

FEא،K
٢٠٢E١٤אK



٢٠٣Eאאאא٣١٩אK
٢٠٤Eאא٢٢L١٦٠K
٢٠٥Eאאאאא٧אL١٦٤אא٢٢L

٣٦٨K
٢٠٦Eאא٢אL٣٧٤אא٣L٣٩٠א٢٢L٦א

אאאא٤L١٠٣K
٢٠٧E٢٢אL١٦١K
٢٠٨E٣L٣٢٠K
٢٠٩Eאא٧אL٣٣٠אאאאא٢٢L

٢٢٩K
٢١٠Eא٢אL٣٧٤K
٢١١E אא ٣אL٣٩٠אאאא ٤L١٠٣ 

א٧אL٣٣٠K
٢١٢Eאאאאא٤L١٠٣K
٢١٣E٢٩אKאאאא٦L٥٥٨K
٢١٤E~א١٥K
٢١٥Eאא٢٣L٢K



٢١٦Eאא٢٣L٢K
٢١٧Eאאאא٤L١٠٤Kאאאא٩L٢٥٧K
٢١٨Eאאאאא١٢L٢٩٠אאא

אא٢٣L٣K
٢١٩Eאאאאאאא٢L٢٠٢K
٢٢٠Eאא٧L٣٣١K
٢٢١Eאאאאא٣٧٤אאאאאא٢L٣٥٣K
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 ١٣٩

                                                                                                                            
٢٢٢Eאא٢٣אL٣K
٢٢٣Eאאא٢אL٥٦٣K
٢٢٤Eאאא٧L١٥K
٢٢٥Eאאאאאא٣٧٤אאאאא٢L٣٥٣K
٢٢٦Eאא١٠١אK
٢٢٧Eאא٤١K
٢٢٨Eאא٢٣L٤،אא،

K
٢٢٩Eאאא٢٣אL٦٨אאאא

٢٣אL٩K
٢٣٠Eאאאא٦אL٤١K
٢٣١Eאא٢٣L١٤K
٢٣٢EאאK
٢٣٣Eאא٢אL٥٩٨אאאא

٣٢٠K
٢٣٤Eאאאאא٢٣אL٨K
٢٣٥Eאא٥אL٥٧٠K
٢٣٦Eאא٥אL٥٧٤K
٢٣٧Eאא٦L٥٦٧K
٢٣٨Eאאאאא٤L١١٣אא٧L٣٤١K
٢٣٩Eאא٤אL٢٩١אאאא١٢L٣١٠K
٢٤٠Eאא ٢٣אL١٦אא٤L٢٩١א

א٢L٦٠٠א٢٣L٩١K
٢٤١Eאאאאא١אL٤٢٥K
٢٤٢Eאאאאא٩אL٢٧٦K
٢٤٣E א א  א  א   א ٣א L٨٤٧ F א 

אאEK
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 ١٤٠

                                                                                                                            
٢٤٤Eאאאאא١אL٤٥١K
٢٤٥Eאאאאא٢٣L٣٣K
٢٤٦E~א٧٨K



٢٤٧Eאא٢٣אL٤١K


٢٤٨Eאא٢٢L٧٩K
٢٤٩Eא١٢٣אK
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 ١٤١

                                                                                                                            
 مصادر البحث و مراجعه

١K א،אאאאאאא
،אא،א،אאK 

٢K א،אא١٤١٧،،אא
אאאאא،א،אאK 

٣K ،אא،אאאאאא،
אאאK 

٤K ،א١٤٠٥،،אאK،א
א،אK 

٥K אאאא،١٤١٧،،אאאאאא
א،א،K 

٦K ،אאאא١٣٩٩،אאא
،אאאא،אאאK 

٧K אא،אא١٤١٦א،
،אKאאא،،אאאK 

٨K אא،א١٤٠٥،،אאאאא،K 
٩K ،אא١٣٩٠،אאאא

،א،،אאK 
١٠K א،אא١٤٠٣،،אא،

אאK 
١١K א،١٩٨٤،،אא،

אאאK 
١٢K אאא،אאא،אאK 
١٣K ،אאאאא،א

אK 
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 ١٤٢

                                                                                                                            
١٤K Kא،١٤١٠،אא،

א،אאF٢E،١٤١٠K 
١٥K ،١٤١٤،،אא،אאK 
١٦K אאא،אא،א،،

אK 
١٧K אאא،١٣٦٨،،אאאאא

אא،א،אאK 
١٨K אא،אא١٣٨٨،،אא

א،אאK 
١٩K אא،١٤٠٨،אאאא،K

אא،،אאK 
٢٠K אא،١٣٩٦،،אאאא،

אא،אאK 
٢١K אאא،١٤٠٤،،אאאא

،،אאאK 
٢٢K Kא،١٤٠٠،،א،אאK 
٢٣K Kא،אאא،א،

אאK 
٢٤K אא،١٤١٤،אאאא،K

אא،،אאK 
٢٥K אFאאE،Kאא،אא

١٤٠٤،،אK 
٢٦K א،،אא١٤١١،אאא،

אאאא،،אאK 
٢٧K אאא،אאא١٤٠٥א،א

אאא،،אאאאK 
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 ١٤٣

                                                                                                                            
٢٨K אאא،אא١٤٠٤،،אאא

א،،אאK 
٢٩K אאא،אא١٣٨٣אא،،

אא،،אK 
٣٠K אא،אא١٤٢١،א،א،א

אFאאאEK 
٣١K אאא،١٤٠١،אאא

א،א،אאK 
٣٢K אאא،אא،

אאאא،٥٩٣٦K 
٣٣K א،١٤١٢K،אאאאא، 
٣٤K אא،א١٤١١א،אאאאא،

א،א،אאאK 
٣٥K ،אא١٤٠٣،،א

،אK 
٣٦K אא،אאאא،

،אאK 
٣٧K אאא،١٤١١،،אאאאKא

א،א،אאK 
٣٨K א،אאאאFאE،

،אאאאK 
٣٩K א،١٣٩٨،אא،K

א،אאFאאאJאאאEK 
٤٠K א،،אאאאא،אא

٣٦٩K 
٤١K א،א،

א،אK 
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 ١٤٤

                                                                                                                            
٤٢K א،אא١٤٠٦،אאאאא

א،אKא،אK 
٤٣K אא،،١٣٩٨،אאאא،

אאאK 
٤٤K אאאא،١٤١٤،אאאאאאא

אא،אאא،א،א
אK 

٤٥K אא،אא١٩٨٠،،א،אK 
٤٦K אאא،١٤٠٨،אא،Kא

،،אK 
٤٧K KKאא،אא١٤٠٨،

،אאאאא،אK 
٤٨K אא،אא،א،א

אK 
٤٩K אאא،١٤٠٤،אאאאא

،Kא،אK 
٥٠K אאא،אא١٤٠٥،،א،

אאK 
٥١K אאאא،،אאא

،،אאK 
٥٢K א،אא١٣٩٣אאא

،אאFאE،א،אאK 
٥٣K א،אא١٣٩٣،،אאאאא،

אאK 
٥٤K אאא،אא،

אא،א،אאK 
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 ١٤٥

                                                                                                                            
٥٥K אא،،אאאאאאאא

،א،٢١K 
٥٦K א،،אKאא، 
٥٧K אאא،אאאאא،אא،،

אאאK 
٥٨K אאא،אא١٤١٣،אא

،אא،אאאK 
٥٩K אאאאא،١٤١١،א،אא،

אא٥٨٥،אאאאא
א،אאK 

٦٠K א،אאא،
א،٢٥٢١K 
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 ١٤٦

                                                                                                                            
Research Summary  

Origins of Ma (مـا) in holy Qu’ran 
With Practical study upon Ya’sin Surat. 

 
Ibrahim Bin Said Al-Dosari 

 

By the help of and Mcrit Allah, I finished my study of Ma ( ا  origins at ( م
Holy Qua’ran which consists of Ma ( ا  general rules and comprehensive ( م
canons. Thus , I tried to study about it’s types, define it’s aspects, declare it’s 
signs, meanings, connotation and how can we know about it’s usage and the 
canon of the it’s characters of wakf and accost. 

The research also includes applicable study upon one of Holy Qua’ran 
Surats, which is Ya’Sin Surat. The Ya’Sin Surat was really a suitable 
specimen for applying this study upon, for the Surat consists of several 
situations for Maas (ماءات ) that have many possible connotations. 

This study was done in accordance with research basic origins. So the 
orbits of Maat “اءات  were outstanding inwardly, as the research was ”م
containing the theoretical and practical aspects. 

The research conclude to important results, some of the prominent 
results are as follows : 

First : The research is discussing to Ma (ما ) types, it’s divisions, and different 
nomination according to savants views, of recites, commentators and 
grammarians. 

Second : The meanings of Ma ( ا  in Holy Qua’ran are seven. They are the ( م
relative noun, infinitive, conditional, intcrrogative, exclamatory, negative, and 
definite artcles. 

Third : The Arab savants distinct between Ma ( ا  pronunciations according ( م
to it’s meanings as the pheasant starting from negative Maa and gradually 
down to exclamatory then the negative, In the other forms of Maa 
pronunciation, the voice of Maa letters are fainting and can’t be vowclzed 
expect by being well.. versed. 

Fourth : The sturdy of letters in caning are one of the resourceful ways that 
researchers persistently have to stick after knowing about them as it is 
regarded as an appreciative work to serve Allah Ahnighty Holy Book.  

 
        

 


