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  عىنم الْها يففاختالو بعقراءات السال
  ) و البقرة  الفا حتة  سورة يف داللية دراسة (

 
 
 
 

 البحث
 

 هذا البحث
  اآلداب مقدم إىل كلية 

  سالمية احلكومية جوكجاكرتاجبامعة سونان كاليجاكا اإل
  الشروط للحصول على اللقب العاملى بعضلتكميل

  داأىف علم اللغة العربية و
 

 وضعه
 حبيـيب حممـدلـطفي

٠٤١١١٨٩٩:رقم الطالب   
 

  داأقسم اللغة العربية و
  كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

   جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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ج  

 اإلهداء
  
 
 
  
  
  

   :أهدي هذا البحث إلى المحبوبين

   ....ي وأميأب
 .... الصغيريأخ

  .....يبتـــــحبي
سالمية اإل جامعة سونان آاليجاآاجميع الطالب والطالبات ب
 اآرتاجوآج الحكومية
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و  

  التجريد
ABSTRAKSI 

 
Mushaf Usmani yang sejatinya mampu mengakomodir tujuh wajah 

bacaan secara tidak sadar oleh sebagian umat Islam hanya dijadikan satu wajah 
bacaan, kemudian adanya penyempitan dan pengurangan bacaan ini yang pada 
gilirannya akan berimplikasi terhadap makna atau semantik. Karena menurut 
prinsip umum semantik, bahwa apabila bentuk katanya berbeda maka maknapun 
berbeda, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Hal demikian juga pernah 
diungkapkan oleh ulama klasik, semisal, Ibnu Faris (W. 360 H.)  dan Abū Hilāl 
Al-'Asykarī (W. 400 H.) yang menolak adanya sinonim. Kajian Al-Qirā'āt Al-Sab' 
adalah salah satu contoh yang mencoba mengeksplor perbedaan wajah bacaan 
tersebut, namun kajian inipun lagi-lagi hanya berhenti pada perbandingan antar 
bacaan Qiraat saja, yakni antara satu bacaan imam dengan bacaan imam yang lain, 
tanpa pernah menyentuh dan menyinggung implikasi makna yang diakibatkan 
dari perbedaan bacaan tersebut, serta belum adanya kajian yang secara spesifik 
mencoba mengkomparasikan makna-makna yang diakibatkan dari perbedaan di 
antara bacaan-bacaan itu. 

Akan tetapi, karena luasnya cakupan meteri Al-Qirā'āt Al-Sab' maka 
dalam skripsi hanya akan menfokuskan penelitian pada kaidah-kaidah Al-Farasyi 
dari Al-Qirā'āt Al-Sab' yang terdapat pada surat Al-Fātihah dan Al-Baqarah saja. 
Dan dari Al-Farasyī ini akan dikerucutkan lagi dengan hanya meniliti perbedaan 
morfologi saja. 

  Oleh karena itu, skripsi ini merupakan penelitian Methodological 
Triangulation artinya data itu diperoleh dari sumber tulisan dan penutur bahasa 
dengan menggunakan metode deskripitif-komparatif-semantis, yakni memaparkan 
dan membandingkan bacaan imam Al-Qirā'āt Al-Sab' melalui analisa semantik. 
Data-data tersebut digunakan sebagai pijakan awal untuk merumuskan letak 
perbedaan berbagai corak bacaan tersebut yang berimplikasi terhadap perbedaan 
pemaknaan. Penelitian ini diharapkan akan mampu menghasilkan pemahaman 
yang lebih komprehensif mengenai Al-Qur'an lewat pendekatan linguistik. 

Berdasarkan data yang diperoleh serta penelitian yang sudah 
dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan kaidah Al-Farasyī dari 
Al-Qirā'āt Al-Sab' pada surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah yang menyangkut 
perbedaan morfologi berimplikasi terhadap makna. Adapun implikasi makna 
tersebut terbagi menjadi dua bagian, pertama, perbedaan makna tersebut ada 
kemungkinan/dapat disatukan, kedua, perbedaan makna tersebut tidak dapat 
disatukan, namun jika ditinjau dari sudut yang berbeda sama-sama benarnya. 
Meski demikian ada beberapa perbedaan Al-Qirā'āt Al-Sab' yang tidak 
berimplikasi terhadap makna.  

Sedangkan perbedaan Al-Qirā'āt Al-Sab' ditinjau dari morfologi dibagi 
menjadi dua, yaitu bentuk Al-Tsulāsī Al-Mujarrad dan Al-Tsulāsi Al-Mazīd. 
Bentuk Al-Tsulāsi Al-Mujarrad dibagi menjadi dua bentuk yaitu sīghat-nya sama 
dan sīghat-nya berbeda. Bentuk Al-Tsulāsī Al-Mazīd  dibagi menjadi empat yaitu; 
1) Al-Tsulāsī wa Al-Rubā'ī, 2) Al-Tsulāsī wa Al-Khumāsī, 3) Al-Rubā'ī wa Al-
Khumāsī, 4) Al-Khumāsī wa Al-Khumāsī.     
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ز  

  كلمة شكر وتقدير 
  

قيما لينذر بأسا . ل الكتاب على عبده ومل جيعل له عوجااحلمد هللا الذي أنز  
شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا ماكثني فيه 

 الكالم يف حممد أفصح اخلالئق والعرب فيالصالة والسالم على رسولنا املصط. أبدا
  .فصاحةتقنوا القرآن بالأل واألصحاب الذين والبيان وعلى اآل
متام كتابة هذا البحث ينبغى لنا أن نقدم شكرا كثريا وتقديرا جليال إمبناسبة 

  : انتهاء هذا البحث، وأخص بذكرها هي يف إىل كل األطراف الىت تسهم يل
املاجستري كعميد كلية اآلداب شهاب الدين قليوىب  فخامة الفاضل الدكتور .١

  .ذي قد وافق على هذا البحثجبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ال
 بوصفه املشرف على املاجستري حممد حبيبصاحب الفضيلة الدكتورندوس  .٢

داته  كيف الكتابة والترمجة العربية وقد أعطانا إرشاهذا البحث الذي علمين
قراءات ال  أمهية املنهج علمينذي ال وأستاذ أمري الولدان,القيمة بأكثر جدية

 . هذا إلمتام حبثى على القيام بإشرايف ومراقبيتمها قد بذال اجلهود. السبع
 اللغة العربية قسم الدكتور ألوان خريي املاجستري كرئيس ةماصاحب الكر .٣

 .البحثهذا دا الذي وجدنا أيضا املوافقة منه على أو
أصحاب الفضائل والكرماء احملاضرين واحملاضرات بكلية اآلداب ذه اجلامعة  .٤

ذوي علم حىت يكون  تربية وتأديب الطلبة اآلدابية يفهدوا تجاالذين قد 
 .وآداب وبداءة ومعرفة

 ذين بذال اهتمامهما بتربييتل الحسنة اهلداية يمأ وي زبيديعل يبأ احملبوبني .٥
 .جزامها اهللا بأحسن اجلزاء.  بالدعاء واحملبة بدون ملل وتعب وذييبوتأدييب
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ح  

 يفنا ؤأنت رجا.  اهللايفلتفقه  الذي يسلك سبيل اوىل النهىأحممد  الصغري يأخ .٦
 عسى اهللا أن يهديه وإياي دائما إىل سبيل. األيام املستقبلة املمتلئة بالتحديات

 .الرشاد
عسى اهللا أن حيفظنا سليما .  األحواليف فقتينارتالىت رمحة فطريٍ  حمبوبيت .٧

صحيحا صاحلا مستقيما أبدا مبرضاته وعنايته جلّ وعز. 
 وزمالئي الكرماء اإلسالمية اإلندونيسية بكلية اآلدابحركة الطلبة  يف يزمالئ .٨

وأصحاىب املتخرجني من مدرسة مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا 
الذين صاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة  ٢٠٠٤ عام سلفيةالتشويق الطالب 

فالح وديديك فورناما و كوس وحي الأعني الرفقى وحممد شفيع الدين ووهم 
 الىت تفاعلتىن عند اجلدال و التناقش وصحابيت. م وأمحد فوزياألمخطيب 

فرمان فردوس وحممد سهالن وفينامزيدة وبنيانطا إمبعاشرة حسنة فضال عن 
 رةص وسيف األناس وسيىت منانة حسابيةصوفطري يونيتاساري وحمحسنة و
 يفهلم السعادة والسالمة . نشكر اهللا ثناًء عظيما حينئذ نعاشرهم. وغريهم

 ...أمني. خرةالدين والدنيا واآل

 هداية اهللا العظيم ألن يكون هذا البحث منأخريا، يرجو الباحث احلقري الفقري 
حه نتقادات والتذكريات ألجل تصويبه وتصحيفعا للجميع وينتظر كال من االنا

  ...واهللا اليسئل عما يفعل وهم يسئلون. تية األيام اآليفوتتميمه 
  

 ٢٠٠٨ يناير ١١جوكجاكرتا،  
 الباحث،

 
 
 يحبيـيب حممـدلـطف
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ط  

  محتويات البحث
  

  أ...........……………………… ……………صفحة املوضوع
  ب...........……………………………….......……الشعار 
  ج..........……………………………… …………اإلهداء 

  د  ...........................................................صفحة املوافقة
  ه ..............…………………………………  رسالة املشرف

  و............………………………………………   .التجريد
  ز................………………………………كلمة شكر وتقدير
  ط...........……………………………… ……حمتويات البحث

  الباب األول

  مقدمة
  ١..........................………………… ……  خلفية البحث-أ
 ٥..........................………………………حتديد البحث -ب
 ٨............................................. ..... أغراض البحث وفوائده-ج
  ٩...........................................................التحقيق املكتيب  - د
  ١٢..........................................................اإلطار النظري  - ه
  ٢٠......................................................... ..منهج البحث - و
  ٢٤ ........................................................... نظام البحث -ز

  الباب الثاين

  سبعة أحرف وعلم القراءات

  ٢٧.............................نزول القرآن على سبعة أحرف:   صل األولفال
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ي  

 ٢٧....................................ةاألحاديث الوارد -١
  ٢٩....................................معىن سبعة  أحرف -٢

  ٣٥..............................................القراءات علم:   الفصل الثاين
  ٣٥.......................................... نشأته وتطوره-١
 ٤٥.........................................تعريف القراءات -٢
  ٤٧.........................................أقسام القراءات -٣
  ٥٠................................حات القراءصطلمبعض  -٤

  ٥٢............................عالقة القراءات باألحرف السبعة:   الفصل الثالث
  ٥٦ .............................................ةالقراء السبع :   الفصل الرابع

  ٥٦....................................................القراء. ١
  ٥٦............................................القراء السبعة. ٢

  الثالثالباب 
  ةناحية املرفولوجيالاختالف قراءات األئمة السبعة من 

   الفرشية يف آيات سورة الفاحتة والبقرةقواعدهامن 
  السياقية الصرفية وداللةال من منظور 

ة  الدالل من منظور  القراءات السبع من األفعال الثالثية     صيغمعىن  :   الفصل األول
  ٦٦..........................................السياقيةالصرفية و

  ٦٦................................... القراءات املتساويةصيغ. أ

  ٦٦.......................................الفعل املضارع . ١

  ١٠٥............................................املصدر . ٢

 ١١١..........................................فعل األمر . ٣
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ك  

  ١١٤........................................اسم الفاعل . ٤

 ١١٧.......................................صيغة املبالغة . ٥

  ١٢١................................. القراءات املختلفةصيغ. ب
  ١٢١..........................اسم الفاعل والصفة املشبهة. ١
  ١٢٤..............................املصدر والصفة املشبهة. ٢
  ١٢٦.....................................املصدر واالسم. ٣

 من منظور القراءات السبع من حيث جتردها وزيادا   ان  معىن أوز :   الفصل الثاين
  ١٣٠..................................السياقيةة الصرفية والدالل

  ١٣٠.................................... والرباعييالثالث  -  أ

  ١٦٢...................................الثالثي واخلماسىي  - ب

  ١٦٥....................................الرباعي والرباعي  - ت

  ١٩١.................................اخلماسي واخلماسي  - ث

  الرابعالباب 

  ختتاماال
  ٢٠٩..................................................................اخلالصة 

  ٢١٢................................... ............................االقتراحات
  ٢١٤...............................................................ثبت املراجع

  
  امللحقات

 ترمجة الباحث
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 ١

 

 

  الباب األول

  مقدمة

  

  خلفية البحث.  أ

ن إ" كما قال يف احلديث      ,حممد على سبعة أوجه القراءات    إىل  نزل اهللا القرآن    
سـبعة  و. وته هلذه األمة يف تال    ا وختفيف ايسريت ١ ,"هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف     

رسـالة  ال على محل     األمة األمنية  إذ أا ,  األمة أحرف داللة واضحة على شرف هذه     
ا حافظـت علـى     إو, بدون حتريف أو تيدبل   . اإلسالمية نقية خالصة من الشوائب    

د يجبميع وجوهه وقراءاته على كثرا، باألسـان      -القرآن الكرمي -مصدر التشريع األول  
ب يـرتل   ات يف األمم السابقة، حيث كان الك       ماحدث اختالفا على الصحيحة املتصلة،   

. لك حرفوا وبدلوا واشتروا بآيات اهللا مثناً قليال       ومع ذ , على وجه واحد  يقتصر  إليهم  
بعض األحكام  تؤثر على   القراءات  اختالف  ، و  املفرد له معاىن خمتلفة حني ذاك      و اللفظ 

   .الفقهية وغري ذلك

                                                 
شرح  املسلم صحيح, النيسابورياملسلم بن احلجاج    ,  هذا احلديث صحيح رواه متفق عليه أنظر       ١

صـحيح  , البخاري عبد اهللا حممد بن إمسائيل       أيب, وانظر. ٩٩. ص, )١٩٨١, دار الفكر : بريوت(,  النواوي
 .١٠٠. ص, )١٩٨١, السادس. ج, دار الفكر: وتبري(, بخارىال
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 ٢

 هـا تكليفو. ن سبعة أوجه القراءات لقبائل العربية أمهية جيدة       إ ٢قال الشاطيب 
ـ ألن  و.ماعيا لصلوح حيام الدنيوية   ال حيدد نفسيا إمنا اجت    عا  يلناس مج على ا  صلحة امل
إىل املوافقة  كان القرآن يؤدي    الناس من السياقات االجتماعية      ة حسب مااختلفه  خمتلف

 للمسلمني عامة   تفهيما بسبعة أوجه القراءات     أ حممد وقر  عرف ذلك . بتلك السياقات 
  والتخفيـف  التيـسري على  قصد  تفإذاً سبعة أوجه القراءات     . خاصة وللقبائل العربية 

 ذيالضمنها مبقتضى احلال     ت اليتاألحكام  ا أو     للقرآن سواءكانت يف قراء     والتوسيع
  .    جتماعية اإلسالمية االاختلطت

بالرسـم  , كلها عة أحرف أنه عمل على أن تكتب سب     , ولكن خليفة عثمان  
الذي كتبت به الكلمات القرآنية بني يدي الرسول وبطريقة جتعلها صـاحلة جلمـع              

 ٣.صحف العثماين املرسم  ب  ويسمى , الثابتة املتواترة عن النيب    عة أحرف مل مجيع سب  وحت
س يؤس هدوينت ألن   أنه رمسية .  مستورة رمسية (korpus)كتيبة  فيه  دون  صار مراد اهللا امل   

على  جوزحمصحف العثماين   امل  ألن ستورةأنه م . خليفة عثمان  )dekrit(ديكريت  على  
لذالك تنقيص الكلمات وتزييدها فيه عبـارة عـن         . قراءةتداخل اآلخر يف الكتابة وال    

الناس مراد   استفادا على هذا املصحف حصل عليه        .التحريف املتعارض على وعد اهللا    
   ٤.كانت احملادثة حمدودةاهللا وحتادثوا به ولو

                                                 
, )١٩٩٧ ,الثـاين  اجلزء, دار الفكر : بريوت(,  أصول الشريعة  يفاملوافقات  , الشاطيبأىب إسحق    ٢

 . ٥٦. ص

حد يـضمن   اووجه  إىل  سبعة أوجه    زيد أن عثمان ينحصر قراءة القرآن من         أبود  ام قال نصر ح   ٣
.  خليفة عثمان   ما قابلة القريش يعمل  ل )hegemoni(ي  سيطر تعتقدي و  يعىن.  املعتقدية والسياسية  ةطفيفالفريق  

  ,أنظر. ساس املصلحة فقط ولكن بأسباب معني خمبوءأ من  ماألنه ال يعمل

Abu Zaid Nasr Hamid, Imam Syafii, Moderatisme, Ekletisisme, Arabisme, terj. Khoiron 

Nahdiyyin, (Yogyakarta: LKiS. ١٩٩٧), hlm. ١١-١٠.         
٤ Aksin Wijaya, Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Gender), 

(Yogyakarta: Safiria Insania Perss, Cet. I ٢٠٠٤), hlm. ٥٤.  
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 ٣

 واسواء كان الناس  فيه كثري من     بالد األخرى ويدخل     إىلاإلسالم  ر  انتشاوبعد  
ـ  هأ هي إذا قـر    , املصحف العثماين   املشكالت يف  تجمن, اأعجميعربيا أو   ونالعربي
عالمـة  من   دجتريألن فيه   , هتء قر وابصع قريبا    فيه ا الذين دخلو  وناألعجمي و ونالعوامي

ـ  أفهذه املس .  بالقراءة اخلطيئة  هوأبل كانوا قر  , النقطة؛ كالشكل و  ترقيمال  إىل تلة دفع
,  فيـه  ترقيمال عالمة   نخيترعومث   .تهام سال عملية القرآن ل  نبعض العلماء الذين يهتمو   

 بدأت العملية بنيتهم احلسنة بالرغم من أن بعدها أثرت سلبيا           .للمسلمني تهقراء اتيسري
على القرآن لوقوع ختفيض أوجه القراءات واقتصار عالمة الترقيم اليت اخترعها العلماء            

  .يعىن ال تزيد على الواحد أي ما اخترعه حفص

 علـى سـبعة     ينعىصحف العثماين الذي    امل أن رسم    ي ه يةاملراد بتلك العمل  
 هاتـضييق  و ات أوجه القـراء    من اإال واحد   العلماء هاعلمل جي ه القراءات بغري واع     أوج
كان  إذا"هو   علم الداللة املعاصرة     العامساس  األألن  . لداللةعلى ا تؤثر  حىت  تنقيصها  و

مثل  ون العلماء السابق  اقاهلك أقوال   هناو. " ولو قليال  اخمتلف فداللتها   خمتلفاوزن الكلمة   
عـن   ن يـدفعا  اللذين, )ه ٣٦٠ت   (ابن فارس  و ) ه ٤٠٠ت   (شكريعأبو هالل ال  
زيادة البناء تـدل علـى     "  هو لداللة السابقة ل العامساس  األ ألن   زاد ذلك و. املشتركية

 يف هاعـدد ب مطابقـا آخر أن أوجه القراءات تفتح كثرة املعـىن          بقول. "زيادة املعىن 
  .قرآنال

 تـستند ـا     الـيت تركيز القراءات   ومبناسبة هذه األعمال تؤثر للمسلمني ب     
(Secriptio Plena)لسترفتيو فلنا 

  بهة التماميةالعملي ت أصابيت الةيحرف العرباألهي - ٥
 فصارت هذه سترفتيو فلنـا       أحد ةحاصطل ز أن يعطها  جالو  . فقط-يف جولة التاريخ  

                                                 
 هي عمـل جـنس   )Secriptio Defektiva( هذه اإلصطالحة تضد بإصطالحة سترفتيودفكتيفا ٥

  ,أنظر.  األولف العثمايناملصح يف مل تتم اليتاحلرف 

Taufik Adnan Kamal, Rekontruksi Sejarah Al-Qur'an, (Yogyakarta: Forum Kajian 

Budaya dan Agama (FkBA), Cet. I ٢٠٠٢), hlm. ٢٧٣.     
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 عملي وجه القراءات واحد     إذا كان .  مراد اهللا اآلخر  ى  عل حتدد   اليت ٦"دائرة الطهرة ال"
مرجعا  بل أا أصبحت عند املسلمني    , دائرة الطهرة ال هذه   ت لسجن مراد اهللا فأم    به

ن املصحف أويقول أيضا .  القراءات األخرى  وامراد اهللا وأحناز  عن   دينيا وحيدا للبحث  
 وحي   على أا من   نسبوحييق و ركز التصد ما  وصوري يدينا اآلن ألمة املسلمني      ذيال

 علـوم القـرآن      عن تبحث هذه الواقعة بنظر كثري من كتب        توجد. لياألخِر األص 
.  واحدة فقـط   أة يستعمالن قر   هذين العلمني   كثري من  وأصول الفقه خاصة  ه  ريكتفاس

 اها مث يصورو  ي معان ن ويطلبو هانع العلماء الذين يبحثو    من ردان  معرفيت دىعلى ما بل  
  .يفكري اإلسالمالنهج املبأساس 

 القـراءات أحـدها     أوجـه  اختالفمن   جترب حتليلية    اليتدراسة  الدخل  تو
 بـني قـراءة     هي,  ولكن هذه الدراسة ما درست إال مقابلة القراءات        القراءات السبع 

ـ  إىلسبب  ت اليت هاينا مع أثر بدون مالحطة على   األئمة بعضهم بعضا   ومل . تااختالف
 تلو كان .  القراءات  إمام اختالفإليها   سبب   عاين مقابلة امل  سةرادب ةمعين حتليليةتكن  

 وصفية من بعض القراءات وهـذا       تقتصر على ف, بحث من تلك الدراسة   تالىت  املراجع  
  ٧.البحث قليل

ـ  تظن اآلنطور عن القراءات حىتطاباملتاخل كان باإلضافة إىل ذلك   ا مـا   أ
 اختالفن  إ. كله هذا الظن    صح ال ي  ولكن. جاتهاللمن حيث    القراءات إال    اختالف

إىل املـستوى    وصلها  اختالف وإمنا . فقط جاتهالل أو الفونولوجيمن   ليستالقراءات  
 علـم القـراءات ألن      علـى  نستطيعوي همأساتيذ القرآن    وقليال من . ىكسيساتنالس

                                                 
 سترفتيو فلنا ككتاب القـرآن      ا ألمة املسلمني كانوا يقرئو    كتيبةهذه الواقعة بدليل فكر ثقافية ال      ٦

  .  يفكري اإلسالمال انحىت اآلن يصوروا ا سلطبل . الطهر

 تبحث مـن اخـتالف أوجـه        اليت  القرآن ريلفراء مها مثال تفاس   لمعاىن القرآن    تفسري الطربي و   ٧
 .هديفمن اختالف أوجه القراءات غري ولكن حبثهما . القراءات
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 ثهـا و حب يت املراجع ال  كانت, م األخرى حىت مل يرفصوا لدراستها     وعلال اكثريهم درسو أ
  .قليلةمقصورة و

 علم  اصة علم اللغة العربية خ    راسة د نوبحي الذينة تطلب   يتحليلالنادرة تلك   
ـ   هناكو.  البحث العلمي  ة كتاب سبيل على ة الظاهر جابةاإل واطعلي, الداللة  ت إذا كان

 ذيلفضاء اخلارجي احلدثي ال   لفتح  ت , بقراءات األئمة السبعة   رتبطدراسة علم الداللة ت   
ا مـن هـذ   .  تصورها وتقبلها ها و صعب حبث ي ولكن   ٨ ال مقصد أ يفكر سواء كان    يال  

ن جانب  عن  آ على حبث القر    له شجع و  ودقيقا ابحث سريع يقوم بال   أن للباحث وضح
 النطريةه  طبعا، هذ .  املرفولوجي وعلم الداللة السياقية    ه القراءات من وجهة نظرية    أوج

  . نظريتهامفهوم من ةجترى وجهتها منطلق

  

  تحديد البحث.  ب

وهـي  ) ق، ر، أ  (ات مجع قراءة و القراءة يف اللغة مشتقة من مـادة            القراء
 مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب        بأامناع القطان    مصدر للفعل قرأ، قال   

معـرف  ) ه ١٣٦٧ت  ( وقال الزرقـاىن     ٩.به إمام من أئمة القراء مذهبا خيالف غريه       
اء خمالفا به غريه يف النطـق       هو مذهب يذهب اليه إمام من أئمة القر       : القراءات بقوله 

سواء أكانت هذه املخالفة يف نطـق       , بالقرآن الكرمي مع إتفاق الروايات والطرق عنه      

                                                 
جانب املـضوع   وأما يقصد هو    .  يفهمه للقارئ وال يفكر ضده     الذي يفكر هو جانب املضوع       ٨

  ,أنظر,  ال يعبر وال يقصد هو جانب املضوع معني ال يقصدمل يفكر أو يقرأ القارئالذيمعني 

 Muhammad Arkun, Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I ٢٠٠١), 

hlm. ٣٥. 
, )١٩٧٣, منـشورات العـصر احلـديث     : بـريوت (,  علوم القرآن  يفمباحث  , مناع القطان   ٩

 .١٧٠.ص
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 بزيادة قول الزرقاىن أا مـن طريقـة         ي وقال الزركش  ١٠.احلروف أم يف نطق هيئاا    
ف يقط. التلقّية و مصافهية ألن فيها أشياء ال حتكم إال تقابل باألستاذ و تسمعه هجوما             

 بتعرفها مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب به إمام من            الصابويننصر األرشد   
 ١١. صـلى اهللا عليـه وسـلم        النيب إىلأئمة القراء مذهبا خيالف غريه بطريقة األساند        

وخالصة هذه التعريفات أن القراءات مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب بـه     
ه سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم         إمام من أئمة القراء مذهبا خيالف غري      

د ييف نطق هيئاا بطريقة الرواية يعىن تقابل باألستاذ و تسمعه هجوما بطريقة األسـان             
   . صلى اهللا عليه وسلم النيبإىل

. صل علـى املـذاهب    حييف تطويرها   أئمة القراء    بني   ات القراء اختالف
على  هاق تصدي اليت  وأما قراءات  ,العشر شهورة هي القراءات  املمذهب القراءات   

أئمتـها   وأما   ١٢.القراءات السبع   أواملتواترة هي     اليقني تقريبا أا تسند على النيب     
وأول من  . ئي الكسا على و محزة و عاصم و عامر ابن و عمرو أبو و كثري بنا و نافع هيف
ا ابن جماهد دو) ١٣".السبعة"يف كتابه ) ه ٤ت  

القراءات املتواترة هي   يف  الباحث   هاركزفالبحث  هذا  فوأما حتليلية دراسة يف     
إذا  اخلطيئة و   له سعة ال متكن  ا و تصريح حتويلها  ألن أسانيدها مستقلة و    القراءات السبع 

 ,"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحـرف       " حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم        رجعنا
                                                 

, األول. ج ,دار الفكـر  : بريوت (, علوم القرآن  يفمناهل العرفان   , الزرقاين حممد عبد العظيم      ١٠
 .٤١٢.  ص،)١٩٨٨

١١ Muhammad Hirzin, Al-Quran dan Ulum Al-Qur'an, (Yogyakarta: PT Amanah Bunda 

Sejahtera, Cet. II, ٢٠٠٣), hlm. ٦٨. 
, )١٩٥١, دار الفكـر  : بريوت(, اإلتقان يف علوم القرآن   , يوطي جالل الدين عبد الرمحن الس      ١٢

 .٧٥. ص

املكتبـة  : مكـه املكرمـه    (, علوم القاراءت  يفصفحات  , عبد القيوم بن عبد الغفور السندي     ١٣  
  .٨٥. ، ص)٢٠٠, الثاين .ط االمدادية،
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خـر  ن جانـب اآل م.  من رسول اهللاةقراءا أصلي من بعضها و   القراءات السبع كانت  
 ةأا توقيفي  و يوماترها من الوقت األول حىت ال     ع العلماء عن متو   ا إمج اهاقوأموجودا  

  ١٤.ةياصطالحغري 

هي  القراءات تنقسم على سبعة أوجه اختالفأن قال شعبان ابن إمسعيل 
 االختالف) ٣,  يف وجوه اإلعراباالختالف) ٢,  يف تصريف األفعالاالختالف) ١

) ٥ ,فراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث اإلمساء االاالختالف )٤, أخريبالتقدمي والت
,  اللهجاتاالختالف) ٧,  باالزيادة والنقصاناالختالف) ٦,  باإلبدالاالختالف

 يكثر تكرارها يف سور اليتوهذا يشمل كل ما يعرف عند علماء القراءات باألصول 
 واإلسكان واإلختالس والروم واإلمشام القرآن من اإلظهار واإلدغام واملد والقصر

ينقسم  و١٥.والفتح واإلماله والتفخيم والترقيق وحتقيق اهلمز وختفيفه والسكت وعدمه
 القراءات املتحدة املعىن هي القراءات ,األول قسمني إىلالقراءات من حيث إحتاد املعىن 

ختلفة يف األصول يف هذه النوع القراءات امل ويدخل,  اختلف لفظها واتفق معناهااليت
ويدخل فيه أيضا القراءات املختلفة ,  يف املد وختفيف واإلظهار وغري ذلكاالختالفك

 اختلف لفظها اليت هي القراءات  القراءات املتعددة املعىن,الثاين, يف بعض الفرش
ويدخل فيه أيضا , يف هذا النوع القراءات املختلفة يف الفرش ويدخل, معناها أيضاو

   ١٦.ملختلفة يف بعض األصولالقراءات ا

                                                 
١٤ Hasanuddin AF, Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap  

Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I ١٩٩٥), hlm. ١٢٥.  
, )٢٠٠١, الطبعة األوىل ,  سلم مكتبة: مكة(, املدخل إىل علم القراءات   ,  شعبان حممد إمساعيل    ١٥

 .١٨-١٥. ص

.  ط , املكتبة الفيـصلية   :مكه املكرمه (،  يف علوم القراءات مدخل ودراسة وحتقيق     رزق الطويل،    ١٦
 .٢٧. ، ص)١٩٩٤ ,الثاين
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 .وهذه األقسام من القراءة ميكن دراستها كلها بعلم الداللة إال الوجه السابع
يف فهذا البحث مركّز . وأما الوجوه الستة األخرى فيمكن دراستها بعلم الداللة

ألن كثريا من تغير معاين .  يف التصريفاالختالفوهو ,  بالوجه األولالقراءات السبع
اللغة العربية يف املظاهر التطريزية التصريفية بل يكون علم الصرف معروفا بأم كلمات 

 . العلم اللغة العربية عند رجال املعاهد اإلسالمية يف إندونسيا

 مها سورة الفاحتة املصحف العثماين من نيسورت على يرتكزمث هذا البحث 
. علم الداللة السياقيةهي ف تستعمل بدراستها اليترية علم الداللة  وأما نظ١٧.والبقرة

انطالقا من البيان املذكور يرتكز هذا البحث على األشياء املتعلقة بني مظاهرة 
  : وهي كما يليالقراءات السبع

من  من الناحية املرفولوجية قراءات األئمة السبعة اختالف  وجوهكيف. ١
   ؟لصرفيةمن منظور الداللة ا يف آيات سورة الفاحتة والبقرة قواعدها الفرشية

من  من الناحية املرفولوجية  قراءات األئمة السبعةاختالفأثر  كيف. ٢
   ؟ من منظور الداللة السياقية يف آيات سورة الفاحتة والبقرة للمعىن قواعدها الفرشية

  

  أغراض البحث وفوائدها.  ج

من  السبعة  األئمة قراءاتاختالف معرفة أغراض البحث يف هذا الدراسة
من منظور  يف آيات سورة الفاحتة والبقرة من قواعدها الفرشية رفولوجيةالناحية امل

                                                 
 إختار الكاتب بسورة الفاحتة إلتباع قول كثري من العلماء الذين قالوا أن سورة الفاحتة مقاديـة                 ١٧

 البقرة ألن كثري    ختار الكاتب بسورة  ا و . تفسريها أو سوار القرآن كلها ال تفسروا إال الفاحتة         القرآن واألخرى   
يستفطن أن يقرأ سور القرآن كلها        وقيل من يستفطن أن يقرأها بسبعة أوجه فهو        ءات فيها من قواعد علم القرا   

 . ا
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 من الناحية املرفولوجية  قراءات األئمة السبعةاختالفأثر   ومعرفةالداللة الصرفية
من منظور الداللة  يف آيات سورة الفاحتة والبقرة للمعىن من قواعدها الفرشية

  .السياقية

 عامة ابات الداللية خاصة ولعلم اللغة نفسهاأما فوائده املرجوة فزيادة اخلط
 املساعةو.  يف القرأن هذا حيث يتولو منه البحث كلياالقراءات السبعبوسيلة دراسة 

ها مبيرجوو.  السبعة األئمةقراءات اختالفها بطريق كشيفي القرآن ومعاينم التفهي
تعلق بعلم تاليت  القراءات السبع عن معلوماتدرجة أكادمية تعطى الباحث لك مي

  .الداللة

  

  التحقيق المكتبي. د

 على البحوث أو املقاالت وغريها ما وجد البحـث          باحثبناء على فحص ال   
  بيعـة  يفإما  .  قراءات األئمة السبعة   ختالفالهذا املوضوع وخاصة    يف  الذي يبحث   

قسم اللغة العربية وآدا كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكوميـة            
 درس قراءات األئمة السبعة من املنظور الفنيـة         الذيبحث  الكان  . ا الكتابة كلها  وإم

ريـة علـم    وتوجد نظ . "يف القراءات السبع  اجلانب الفين   " مبوضوعه   ١٨فيتأليفه مصط 
 يف املختـرات كلمـات   البحث إال   تولكن ال   .  تدرس ألفاظ القرآن كثريا    اليتالداللة  
معىن " القرآن مبوضوعها    يفدرس كلمات رب     ذيالبحث ال  ١٩مثلها لريانطى , القرآن

                                                 
 متخرج من شعبة اللغة وآدا بكلية اآلداب باجلامعة سونان كاليجاكا االسالمية احلكومية عام ١٨

١٩٩٣ 

 احلكومية عام  متخرجة من شعبة اللغة وآدا بكلية اآلداب باجلامعة سونان كاليجاكا االسالمية١٩
٢٠٠٤ 
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 القرآن  يف البحث الذي درس كلمات احلب       ٢٠ و لكامتري  " القرآن يفرب ومشتقها   
تعليـق  "بتأليفه  (Toshihiko Isutsu) وتوسيك إثوتثو " القرآنيفمعىن احلب "مبوضوعه 
كله قرآن   ال يفاخلالصة من هذا البحث هي هناك يدرس تعليق اهللا بالناس           . "اهللا بالناس 

  . رية علم الداللة التوحيديةبنظ
  وقد ,ل بعضها فقط  يخلبت أئمة القراء    اتبحث قراء ت القرآن   رياس من تف  ريوكث

 ولكن  القراءات السبع  ب صالقرآن الكبائر ال ختص    تفاسريوأما يف    ,ةيبحث معانيها معين  
فسري آيـات   روائع البيان ت  " بتأليفه   الصابوينمثلها حممد على    , قراءات القرآن عموما  

 تتعلق بآيـات األحكـام      اليت قراءة أئمة القراءات     اختالف خيلل   "األحكام من القرآن  
 أوجه أئمـة    اختالفقد يبحث تفسري القرآن     و. ها إال وصفية  يث معان حال يب خاصة و 
 تبحث  اليت  القرآن ريمها من تفاس  ولفراء  ل القرآن   تفسري الطربي ومعاىن   مثلها   ,القراءات

ـ  عامل السابق األول الذي   الالطربي هو   . القراءاتئمة  أ أوجه   اختالف يف دون علـم   ي
عامل علم اللغة العربية الـسابقة      ال الفراء هو    وأما.  بلغت مثانية عشر جلدا    اليتالقراءات  

 ألن. هـدىف  أوجه القراءات غري اختالفمن  ولكن حبثاها   .  كفةالبأيده يفوز مذهب    
 بلّغ اختيار والفراء  .  األخرى  القراءات ديصدق أسان  ي د نفسه وق  الطربي يقدم لقراءات  

       . اليبحثها إال بضع القراءاتيثحب ,فقط د القراءاتيأسان

  أوجه القراءات بقراءة   اختالفيف   كان الكتاب الذي يبحث      اآلخر  جبانب  
حبثه لبيـب سـعيد     الطربي   قراءات العشر ال إمام من أئمة     ,مثلها. إمام من أئمة القراء   

 يبحث معان قـراءات     " املفسر  الطربي  مواجهة يف القراءات املتواترة    دفاع عن "بتأليفه  
 القـرآن كلـه ألن      يف قراءات األئمة األخرة ولكن ما       معاين يبحث   إمام الطربي وقد  

 أثر"  بتأليفه  أبو عمرو  يبحثها بقراءة عبد الصبور شهني     و .الطربيرية   على نظ  هزارتكا
اخلالصة من هذا البحث    . "و ابن العالء   األصوات والنحو العريب أبو عمر     يفالقراءات  
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 األخرى لعلم    قراءات أثر وقد يبحث أيضا     أبو عمرو   قراءات أثر عن   هي هناك يبحث  
 قراءات القرآن بعلم    ت درس ت غري أن قال إذا كان     , العريب ىاألصوات و قواعد النحو   

ـ    قراءة القر  يفها ألا علم تبحث     ينا مع ن اليؤثرا األصوات والنحو  ت آن فقـط وقام
 حبثت  "سكت على رواية حفص عن عاصم يف القرآن       " بتأليفها   ٢١وأمي نظرية . نفسها
 ترتكز إسـتعمال معانيها و  حفص وقد تبحث   ةياسكت ألمام العاصم من رو    القواعد  
  . كلهيف القرآنمها قواعد

 القـرآن   يفيستعمل قواعد أئمتـها     كثري منها   ف القراءات السبع  أما دراسة   
فـيض الرباكـات يف سـبع       "وان أمني القدسي بتأليفـه       حممد أر  كما حبث . وصفية
ل اسـتعم ا على سبيل  اءات األئمة السبع يف القرآن كله     تقابل قر عن   يبحث   "القراءات
 نظـم يف     ووجه التـهاين   حرز األماين " يف كتابه     الذين ينظّم الشاطيب    القراءات قواعد

 القراءات الـسبع    أوجه اختالفمعان   راأثعن   يبحث    ال فيها" قراءات األئمة السبعة  
  .  القرآنيف إال استعمال قواعد أئمتها يةكسيساستال وةرفولوجي جانب املعنو

بحث حممد أروان أمني  القدماء خاصة الوثثحلذلك فهذا البحث يتصل الب
 من ناحية املرفولوجيةقراءات األئمة السبعة إما عن مل يبحث القدسي الذي 

الف قراءات األئمة ختيأخذ من جانب افحث وأما هذا الب. ةيالداللوية ستاكسيسالو
هناك قاعة إلقامة .  بعلم الداللة السياقيةها مث يدرسمن ناحية املرفولوجيةالسبعة 

بإعطاء موقف خياري بوسيلة دراسة املرفولوجية وعلم الداللة السياقية تشكل املساعى 
  .منيأ.  القرأن قراءات إمتام مناهج دراسةيف نرجوها أن حتصل وتنفع اليت
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  اإلطار النظري. و

  داللة الصرفيةال. ١
 ت من قواعدها التكلفة وقامالقراءات السبعليس حبث التصريف يف 

.  الصرفية العربية وأبنيتها من معاناألوزانداللة تقوم على ما تؤدية الوهذه  ٢٢.بنفسها
 أميل قال. صرف أو إشتقاق األصغر هو العلم الذي يعرف به األبنية املختلفة للكالم

ورد . مع التناسب يف املعىن, بديع يعقوب صرف هو أخذ الكلمة من أخرى بتغيريما
 وثبت الكاتب أن أصل الكلمة كما ٢٣. األخرى لتناسبهما يف اللفظ واملعىنإىلالكلمة 
بق ألا أول تغري الكلمة وتدل على الوقت السا. الفعل املاضى هو نييكفقال ال
   .والغيب

. هو قسم من علم اللغة الذي يدرس عن املرفيمف صرة املعاتصريفال وأما
ينقسم على فاملرفيم  فأما.  على املعىنعضداملرفيم هو عنصر اللغة للمعىن واتباع 

 تسمى التطريزية املظاهر مث فيه يتورط.  واملرفيم اإلنفصايلاالتصايلقسمني مها املرفيم 
 أبنية إىل حتويلُ الكلمة ,ولُ األ:وهو يطلق على شيئني ٢٤.اإلشتقاقوا املتصرفة 

 صيغ املاضي واملضارع واألمر إىلكتحويل املصدر : مختلفة، لضروبٍ من املعاين

                                                 
األصول . ولية وقواعد الفرشيةصواعد األ يعرف من قواعدين مها قالقراءات السبع يف اختالف ٢٢

 يتكرر ورودها يف اليتوسائر األمور ,  يننرج حتتها اجلزئيات املتماثلةاليتهو عبارة عن األحكام الكاية املطردة 
ما جاء من القراءات من خالفات  ش هووالفر. ريوليست مقصورة على سورة معينة ومجلته كث, القرآن الكرمي

فكأا انفرش ,  إلنتشار هذه القراءات يف سور القرآنيومسى فرش, القرآن الكرميغري مطردة يف سورة 
. وال خيص سورة بعينها, فإن احلكم فيها ينسحب على مجيع السور, خبالف األصول, وتوزعت على السور

 . منه دخل على قواعد الفرشيةما حبث التصريف كثريأ

. ص). بـال سـنة   , دار الثقافة اإلسالمية  : تبريو(, فقه اللغة وخصائصها  ,  إميل بديع يعقوب   ٢٣
 . ٣٨. ص, )بال سنة, ١. ج, دار احلكمة: دمشق(, قواعد اللغة العربية, د نعمةؤاف, وانظر١٨٧-١٨٦

٢٤ J.W.M. Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, Cet. V ٢٠٠٦), hlm. ١٢١. 
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تغيري الكلمة لغري : واآلخر .واسمِ الفاعل واسمِ املفعولِ وغريمها، وكالنسبة والتصغري
ل والقَلْب معنى طارئ عليها، ولكن لغرض آخر ينحصر يف الزيادة واحلذف واإلبدا

وهلذا التغيري أحكام . هو تغيري بِنيتها حبسبِ ما يعرض هلا: فتصريف الكلمة .واإلدغام
  ).علم التصريف أو الصرف(ومعرفةُ ذلك كلّه تسمى . كالصحة واإلعالل

 فطرق ٢٥ هي الداللة اليت تستفاد من بنية الكلمة وصيغتها،الداللة الصرفيةو
 وتقسم ٢٦.للغوية تلعب دورا هاما يف الداللة على املعىنالبنية واشتقاق الصيغ ا

أوزان :  الصرفية مثلاألوزان: النوع األول, ات الداللة علة نوعنيذالواحدات الصرفية 
اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة وامسا الزمان (األفعال واملصادر واملشتقات 

وهي , اللواصق: والنوع الثاين. تصغريوأوزان مجع التكثري وال) واملكان واسم اآللة
 تدخل يف صلب أو اليتوهي , (Infik) والدواخل (Perfik) واللواحق (Sufik)السوابق 

 وضع الصرفيون العرب ٢٧.أخشاء بنية الكلمة لتحقيق معاين أو تشارك يف الداللة
, فعلل ارد هي لفعل الرباعيوصغة لال, فعل فعل فعل: ثالث صيغ للفعل ارد هي
,  املزيد ثالث صيغللرباعيوجعلوا .  املزيدلفعل الثالثيمث وضع إثىن عشرة صيغة لال

وملا كان أكثر كلمة العربية . الثالثي ارد سبع صيغ أصلها من الرباعيواحلقوا 
فإم جعلوا امليزان الصريف مكونا من ثالثة أصول هي . يتكون من ثالثة أحرف

, الثاينوجعلوا العني تقابل احلرف , ل احلرف األولوجعلوا الفاء تقاب) ل,ع,ف(
  .على أن يكون شكلها الكلمة املوزنة, وجعلوا الالم تقابل احلرف الثالث

                                                 
مكتبة : بريوت(، معجم املصطالحات العربية يف اللغة واألدبل املهندس، جمدي وهبه وكام ٢٥

 .١٦٩. ص, )١٩٨٤لبنان، 

 ,)١٩٨٦مكتبة اجلبلوي، : دون املدينة(، علم اللغة بني القدمي واحلديثعبد الغفار محيد هالل،  ٢٦
 .١٩٩. ص

, والـصرف , تيةدراسة يف الداللة الـصو    , التحليل الغوي يف ضوء علم الداللة     ,  حممد عاكشة  ٢٧
 .٦٢-٦١. ص, )٢٠٠٥, األوىل. ط,  النشر للجامعاتدار: مصر(, واملعجمية, والنحوية
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 يف أول املرفيمسبب زيادة يف كثري من الصيغ الصرفية فروقا يف الداللة ب
كالوزن .  أو على اجلذر األصلييسطها أو أخرها على احلرف األصل وغة أويالص

وستخلف داللته وأدخل وأخرج جتعل " أفعل"إذا زدنا اهلمزة يف أول صار " لفع"
تفيد دخول الفاعل مبحض إرادته فإن أدخل تفيد " دخل"فإذا كانت . الفاعل ومفعوال

 الدخول فزيادة اهلهمزة كان هلا تأثري على املعىن الصريف إىلأن هناك من دفعه 
  .وغري ذلك "فعل" صيغة وحنوه تضعيف العني يف. مرفيموالنحوي فهي 

  
  علم الداللة السياقية . ٢
  ةمفهوم الدالل. أ

ليقـدم  . جيدر أن أحد فوائد اللغة كوسيطة املعاملة بني الناس ومع خارجـه           
املعىن هي الوسيلة مع اخلارج كما اتفق عليـه         . مقصودنا ال بد فيه الوسيلة فهي معىن      

شكال اللغوية  األ هو احملتوي من     وىلاأليف الطبقة   . فاملعىن له ثالث طبقات   . مستعملون
ويف الطبقة الثانية هو احملتوي من اللغوية والطبقة اآلخرة هو احملتوي مواصالت تعطي             

هو ,  قبل امليالد  ٣٢٢-٣٨٤ أرسطو، فيلسوف اليونان الذي عاش يف        ٢٨.اخلرب املعني 
 رأى  يف حتديد تعريف الكلمة كمـا     " املعىن"الفيلسوف األول الذي استعمل مصطلح      

   ٢٩".وحدة صغرى حتتوي على املعىن"أنها  
 صطالح، فأصلها من االsemantik ـالدراسة اللغوية يف حتليلي املعىن تسمى ب

. أي يدل semainoوفعله . معناه عالمة أو رمز أم دليل) اسم( semaهو , اليونانية
عنده . كما قد قدم فردينان ديسوسور) الدال(  semaالعالمة هي مرادف من كلمة 

الدال هو الصورة السمعية . (signifie)واملدلول  (signifiant)تتكون من اجتماع الدال 
                                                 

٢٨ Djajasudarma, Fatimah, Semantik I Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: PT 

Refika Aditama, ١٩٩٩), hal. ٥.  
٢٩ Aminuddin, Semantik: Pengantar Studi tentang Makna, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, cet, II. ٢٠٠٢), hlm. ١٥. 
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أما الدال و. واملدلول هو الشيئ املعين أو جمموعة األفكار املقترنة بالدال. للكلمة
 الشيئ اخلارجي الذي حييلنا عليه الدليل  فهو٣٠.(referen)جع ا املرإىلريجعان فواملدلول 
فهو , السيمانتيك يف اللغة العربية يسمى بعلم الداللة. وهو عامل غري لغوي, يناللسا

على اإلطار العام علم الداللة يدرس العالقة بني الرمز . فرع من فروع علم اللغة
, واازي, وتنوع املعاين,  الكلمات تارخييااللغوي ومعناه ويدرس تطور معاىن

 اليتم الداللة هي مصطلحة مستعملة لعلم اللغة  إذن عل٣١.والعالقات بني كلمات اللغة
ولذلك السيمانتيك مستطيع . أي تدرس املعىن يف اللغة. رمز اللغوي مبدلوهلاالتدرس 

  .  والصرفية والنحويةالصوتية: تسمى بعلم املعىن أي من إحدى التحليليات اللغة
  

   علم الداللة السياقية. ب
عىن امل وهي أربعة أقسام إىلجتاه الداللة  ا(J.D. Parera) فاريرا . د. ينقسم ج

أما و.  ومعىن السياقي(pragmatik) التداويلومعىن  (proposisi) التعلقيعىن امل ووياللغ
 فمعىن ٣٢.هي تدرس عن معىن الكلمة الذي يستعمل يف السياقفالداللة السياقية 

ن داخل  يحدث مفأما معىن داخل النص و. الكلمة يتصل بداخل النص وخارج النص
 مالتعلى سبيل املثال فونولوجي وصرفية وحنوية وتعبري أو اجل, النص بنفسه

(wacana) .املوقفمثل , فحدوث معىن خارج النص بسبب تأثري اخلارج (situation) 
قال أا تسمى ف وأما منصور باتيدا .يعين ألجل املكان والزمان والدائرة ملستعمل اللغة

  ٣٣. بني الصوت واليساقننشأ من العالقة اليت يةوقيفداللة املالأيضا ب

                                                 
٣٠ Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. I ١٩٩٤), hlm. ٣٤٨.  

.  ص, )٢٠٠٥,مكتبـة اآلداب  , قاهرة(, علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية    ,  فريد عوض حيدر   ٣١
 .٦٩. ص, )١٩٩٨, اخلامسة. ط, عامل الكتب: قاهرة(, ةعلم الدالل, امحد خمتار عمر,  وانظر,١٤

٣٢  Abdul Chaer, Op. Cit. hlm. ٢٨.  
٣٣ Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. I ٢٠٠٣), hlm. 

١١٦. 
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 أن الداللة السياقية متصل بأنثروفولوجي والفلسفة وعلم (Leech) ذهب ليش 
 اليت قد قدمها وتغشتني (language game) بِلُعبة اللغة ىتساوامل  عنده السياق٣٤.النفس

 (Wittgenstein)  اليتالطريقة تفتش عن معىن الكلمة وإمنا عن ال ",رح قائالشالذي 
ويستعمله لتصوير كيف يف . أي كون معىن الكلمة استعماهلا يف اللغة, "تستعمل فيها

 وقال وتغشتني أساس ٣٥ .السياق اخلاصة املعىن ال يفهم إال بنظر ما الذي يوقع به
ذان يستعمالن يف يومية هي لالداليل يفهم أيضا مبنهج اللغة أو بعالقة اللغة معينان ال

 (Bloomfield)فلعلم النفس السلوكي ذكر ليش فكرة بلومفيلد ٣٦ .م نفسهاللعب النظا
 اليت واإلستجابة, يعين معىن الصيغة اللغوية بأنه املوقف الذي ينطقها املتكلم فيه

  ٣٧.تستدعيها من السامع
 .B نظرية السياقية باألنثروبولوجي املولدال يف أثروقد ذكر الليش أن فريث ت

Malinowski   تمعات –عنهالذي عرفيف دراسة للدور الذي تعلبه اللغة يف ا
, اللغة يف حركتها. وليس كأداة لألنعكاس, أنه يعاجل اللغة كصيغة من احلركة- البدائية

  .ليهما على أما شعار مزدوج ملدرسته الفكريةعواملعىن كما يستعمل ميكن أن ينظر 

                                                 
٣٤ Geoffrey Leech,  Semantik, terj., Paina P. dan Soemitro, (Surakarta: Sebelas Maret 

University Press, Cet. I ١٩٩٧), hlm. ٧٩ 

٣٥  Kaelan, Filsafat Bahasa, (Yogyakarta: Paradigma, Cet. I ١٩٩٨), hlm. ١٤٥. 

منشورات احتاد  : دمشق(, علم الداللة أصوله ومباحثه يف التراث العرىب      , منقور عبد اجلليل  , وانظر
 .١٠٠. ص, )٢٠٠١, الكتب العرب

٣٦ John B. Thompson, Filsafat Bahasa dan Hermeneutik Untuk Penelitian Sosial, 

(Surabaya: Visi Humanika, Cet. I ٢٠٠٥), hlm. ٣٣.  
 ترى جيل تفاحة    –جاك و جيل سائران يف الطريق       :  املثال الذي ضربه بلومفيلد كان كما يأيت       ٣٧
 تأكل جيل   -ويعطيها التفاحة  يتسلق جاك الشجرة     - ومبا أا جائعة تسأل جاك أن حيضرها هلا        –على شجرة   

 . التفاحة
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 لغوية بعد كونه  الذي يشتهرالسياق للنص مصطالحاFirth-وكان اسم فريث 
م انقسا قبلو. مل يسم بامسه اخلاص ولوديببزمن طويل جزاًء من اجتاهات النقد األ

 وغريها من يفالسياق الثقالغوي و عدد مثل سياق احلال والسياق الإىل السياق فريث
 Malinowisky--ات اللغوية احلديثة حتدث عامل األنثروبولوجي ملينوسكىصطالحاال

 ملواطنني جزيرة Kariwinia--"كرونيا" تكوين داللة لغة يف السياق أثرعن 
 السياق مللينوسكى ٣٨. مبجموعة جزر باسيفيك اجلنوبTrobriand—"التروبرياند"

  ٣٩. الناصتة احاطعي بيأقسمان سياق الكالم وسياق احلال 
. لكن ما قدمه ملينوسكى ألول مرة باملذكور اعتربه فريث غري متام وغري جممل

التصور الرئيسى له عن السياق . ث إطارالسياق الشامل لنظرية اللغة العامةفصنف فري
ما العالقة   وما أفعاهلم كالمية وغري كالمية و احلدث الكالمىيفهو من يشتركون 

  ٤٠. الكالمأثرما حيصل عليه الكالم والبيئة وغريها وبني 
قول أن يف (Edward T. Hall)حال .  فاريرا بأن إيدوارد ت.ج.د قدم أماو

وعميل  (kegiatan) ونشاط (setting)السياق هو احلال الذي يشكّل بسبب وضع 
(relasi) . تفاعل  كانإذا(intraksi)ا فيشكّل السياق  .فتفاعل هو تفاعل اللغة .

                                                 
 ,األوىل. ط,  دار الـشروق :القاهرة( القرأن الكرمي، يفالوجوه والنظائر   سلوى حممد العول،  ٣٨

وجعلوه شـرطا ليكـون     " مطابقة الكالم ملقتضى احلال   " قد عىن علماء اللغة العربية بـ        ٦٢. ، ص ) ١٩٩٨
 اللغة لكنه   يفهو مؤثر   . ل هو سياق الواقع اخلارجى احمليط باللغة      فمقتضى احلا . الكالم بليغا موصوال إىل قصده    

 اللغة يرجع إىل األحوال والظروف اخلارجية احمليطة باملتكلم واملخاطب أكثر ممـا  يفإذ أثره . دون من صميمها  
 املعىن  فتختلف صورالكالم الختالف األحوال املقتضية هلا وحاصل      . كان يرجع إىل اللغة بعينها ألفاظا أو معان       

 عنداملدرسـة   يفومقتضى احلال ذاالتصور يقترب من مفهوم السياق الثقا       . ال من حيث ذات اللفظ أو الكالم      
 :سـاراع (حسن الصياغة شرح دروس البالغة،      علم الدين حممد ياسني بن عيسى الغاداىن،        . اإلجنليزية احلديثة 

 التحديد لعلم من علوم البالغـة       يفحلال عامل   كان مقتضى ا  . ٢١. ص)  بالسنة ,رمباع املعهد الديىن األنوار   
 . يطابق ا مقتضى احلالاليت أحوال اللفظ  يف تبحث الذيوهو علم املعاىن 

٣٩ M.A.K Halliday dan Ruqaiya Hasan, Bahasa Konteks, dan Teks, Aspek-aspek 

Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, ١٩٩٤), 
Hlm. ٧. 

٤٠  Ibid, hlm.١١ 
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والنشاط هو كل العمل . فالوضع يشمل الزمان واملكان حدوث احلال يف إطار العام
 interaksi)ولكن النشاط يندرج حتت تفاعل غري اللفظي . هحيدث يف تفاعل اللغة بنفس

non-verbal)صلة أو. تكلمني بني امل معت . عالقة بني متكلمنيفالعميل يوالعالقة تثب
نر وجبوكز ودرر ومقام وممس وعجر مة وهلمدة وصلة خابة وصلة قَربياز وهج٤١.إِن   

  ٤٢:لسياق ذا أربع شعب يشملأمري تقسيما ل. وقد اقترح ك
    Linguistic Context غوي لالسياق ال .١
  Emotional Context  العاطفي السياق .٢

  Situasional Context املوقف سياق .٣

   Culture Context الثقايف السياق .٤

 حتيط بصوت أو فنيم أو مرفيم أو اليتهو البيئة اللغوية ف غويلالسياق الفأما 
فهو يشرف على تغيري الداللة الكلمة تبعا لتغيري ,  سينتاكيسكلمة أو عبارة أو مجلة أو
 الذي يتوىل الكشف عن املعىن السياق هو  العاطفيالسياقو. مبس التركيب اللغوي

  املوقفالسياقو.  آخرإىلوالذي قد خيتلف من شخص   (emotive meaning)الوجداين
 . بلومفبد قد ذكرنا آنفاي السلوك ومذهب يف نظرية السياقية باألنثروبولوجيأثرتهو 

 (social meaning) ي الثقايف هو السياق الذي يكشف عن املعىن اإلجتماعوالسياق
وذلك املعىن الذي توحى به الكلمة أو اجلملة واملرتبط حبضارة معينة أو جمتمع معني 

 البيئات الثقافية يف اتمع اختالفف (culture meaning) يفويدعى أيضا املعىن الثقا
داخل النص ب قد تسمى األوىلف.  أخرىإىل داللة الكلمة من بيئة اختالف إىليؤدي 

  .ارج النصخب واآلخر تسمى

                                                 
٤١  J. D. Parera, Teori Semantik, ( Jakarta: Erlangga, Edisi Kedua, ٢٠٠٤), hlm. ٢٢٧-

٢٢٨ 

 .١٤٨.   ص،املصدر السابق  ، فريد عوض حيدر٤٢
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يف هذا املنهج معىن السياقي البد أن يعطي إمكان املعىن لعدة املعىن  شرح ليش
فتعريف الكلمة ,  للكلمة ثالثة معان جوازة أو أكثركانإذا . املوجودة ملستعمل اللغة

 حد الداللة إىل.  أن يكون معنا واحدا جوازا يف السياقإىلأن تبسط يف السياق جيب 
السياقية التالحظ املعىن كله الذي قد وجد يف السياق بل هي تالحظ معىن 

   ٤٣.ها قد ثبتت من قبلاليت عدة إمكان املعىن إىلالسياقيالذي يتعلق 
طوة متهيدية للمنهج كما أن من اللغويني من اعترب املنهج السياقي خ

املعجمي جيب أوال أن يالحظ كل "ـومن هؤالء علمان الذي صرح بأن, التحليلي
أي (   (in operasion)مبعىن أننا جيب أن ندرسها يف واقع عملي . كلمة من سياقها

ونسجله على , مث تستخلص من هذه األحداث الواقعة العامل املشترك العام). الكالم
ويرى علمان بعد أن جيمع عددا من السياقيات املمثلة  ."للكلمة) اينعأوامل(أنه املعىن 

وحينما يتوقف أي مجع آخر للسياقيات عن إعطاء أي ,  ترد فيها كلمة معينةاليت
ويصح اال مفتوحا أمام املنهج ,  ايتهإىلمعلومة جديدة يأيت اجلانب العملي 

  ٤٤ .التحليلي
أن اللفظ سنجد , الداللية السياقيةيف دراسة , إنطالقا من الشرح السابق

بقول اآلخر أن . معناها إذا كوا يف السياقي إما من داخل النص أم خارج النص
 ذه املنهج قال أيضا مذهب اللغة فرث أن معىن اللفظ ٤٥.اللفظ ال يقوم إال بالسياق

  ٤٦.داللةيؤسس حتليلة على الناص املناسبة بالال يعين إال بالسياق يعىن املعىن الذي 

                                                 
٤٣ Geoffrey Leech, Teori Semantik, hlm. ٨٧. 

  ,نظروا, ٧٢.   ص،املصدر السابق  ،أمحد خمتار ٤٤
Stepen Ullman, PengantarSemantik, terj. Sumarsona, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

Cet. I ٢٠٠٧), hlm. ٧٩-٧٨.     

٤٥ Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Renika Cipta, Cet. II 

٢٠٠٢), hlm. ٦٣. 
٤٦  J.W.M. Verhar,……, hlm. ٣٩٤ 
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  منهج البحث  . ف

منهج البحث هو إجراء وطريقة وخطوة البحث املركبة تركيبا منظما لتناول 
 حتتاج املصادر  هذا البحثيف تقدم اليتاملسئلة عن ليبحث  .٤٧ املسئلةتنهىاملوضوع و
ويف هذا البحث سيهجم ثالث دراجات ستراتيجي تعىن دراجة مصادر . املتصلة

 هذا البحث هو فيما يلي يف منهج الذي سيجري ٤٨.هاوتقدمي القضية و حتليل احلقائق
  :مفاده

   املصادر-۱

 Triangulasi (methodological triangulation)ثلثاتاملنهج امل مصادر القضية ب
يف هذا البحث الباحث ٤٩.بمراجع الكتوم اللغة كلّمتمن ا صل حت اليتقضية ال هي

 علىيستعمل  ي السماعنهجامل.  املكتيبهجنامل وي السماعنهجامل  مهايستعمل منهجان
 libat)وتورط القادر  (sadap lisan) مباشرة  إستماع الكالمتكنيك   هي تكنيكثالثة

cakap)م اللغة كلّمتماع تسامصادر القضية ب  منهج هوي السماعنهجامل .ة والكتاب
  ليأخدهتكنيك إستماع الكالم يستعمل بيف هذا البحث . سواء كان بلسان أو بكتاب

                                                 
٤٧   Harimurti Kridalaksan, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia, ١٩٩٣), hlm. 

١٠٦. 
٤٨ Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٥), hlm. ٧٤. 
٤٩ Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Struktural, (Surakarta: Sebelas Maret 

University Perss. Cet. I ١٩٩٢), hlm. ٣٥. 
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مث الكاتب . القراءات السبع الذي يكفؤ بدراسة ة اللغمكلّمت أهل  من بداهةالقضية
 ةف باشتراك مع السماعـ تورط القادر يعىن الباحث يستنعلى تكنيـكيستعمل 
.  مباشـرة تورط باحملادثةباحث أيضا التكنيكهذا الـوب. مماع الكالتساواحملادثة و
قراءات األئمة  فطن األستاذ الذي يستهو ا واحدا خمرب خيتارالباحث  كانهليستعمل
واستعمال هذا املنهج . ام كامال كلهقرةـة والبـة يف آيات سورة الفاحتـالسبع

  الكتاب الذي يبحث األستاذ هو يقرأعـ الباحث يسمهو ةباتعلى تكنيك الكباتباع 
 .يمني القدسض الربكات مؤلفه حممد أرواين آـ هو فيةـقراءات األئمة السبعيف 
عن موضوع  راخبالباحث اإلفيتم  يعىن فوصفته الثانـوينهج املكتيب امل  منوأما

  من سواء كان فيهمامة السبعةـقراءات األئ يف تبحث اليتالبحث من مراجع الكتب 
 وغري مها الباحث إنفع النفس به. ليةأومادة الك أواجلريدةري القرآن أواالت ـتفاس
  ٥٠.بكيفية يستعمل الباحث الفكر نفسها صادر القضية أيضمل

    حتليل احلقائق-۲

منهج هو  (Distribusional) التوزيعينهج املالباحث يستعمل حتليل احلقائق 
يف هذا  ٥١. اللغة اآلخرة بأساس حاليتها يف اتصاهلا بوحدة اللغة معينةوحدإىل ليل حت
 Pilihت ر مثبإختار عنصتكنيك   هيتكنيكثالث على   الباحث يستعملنهجامل

Unsur Penentu (PUP)حتليل األصغر و (Urai terkecil) ي والتضاد الثنائ .(Oposisi 

Dua-Dua)  اختالفليجمع ت  إختار عنصر مثبتكنيك على الباحث يستعملمث 
 ويف هناك خيتار رفولوجيةناحية املالقراءات األئمة السبعة من سورة الفاحتة والبقرة من 

 مث, وبعد. لةمنفصا من حيث جتردها وزيادا وجتمع كل منها الباحب صيغها وأوزا

                                                 
٥٠ Lihat, Fatimah Djajasudarma, Metoda Linguistik Ancangan Penelitian dan Kajian, 

(Bandung: Refika Aditama, Cet. II ٢٠٠٦), hlm. ٦٩. 
 ٣٨.....,نفس املصادر  ٥١
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 اليت اتياآل يف رفولوجيامل أبناءلتوضيح أصغر  بهيستعمل   حتليل األصغرتكنيكعلى 
  تيم السإىلرتل تيعىن من تكوين لفظها و )Top-down)  التنازيلختتلف قراءا بكيفية

(stem)  ن كلمة فاختال مثلها,  أيضاأصلها إىلمث ترتلرطَّهن يرطْهالبقرةيف وي  :
 بزيادة "طهر" بنائه أصل "يتفَعلن" وزن على "يتطهرن" أصله) يطَّهرن (األوىل ,٢٢٢
 املرفيم بزيادة مث ,"رطه" فصار) ط (الفعل فاء بعد) ه (الدواخل االتصال املرفيم
 الفعل من املاضى الفعل هو علتف وزن على "تطهر" فصار) ت (التاء السوابق االتصال
 االتصال املرفيم اقبله األول )ي( مفتوحة اءيوال. ملبالغةا على يدل الذي اخلماسي
. الفعل يف تزاد تاء الثانية )ت (والتاء االستقبال على تدل املضارعة حلرف السوابق

 اعلالف على تدالن املتصل الضمري حلرف اللواحق االتصال املرفيم بعده) ن (نونوال
  :يلى كما التطريزية واملظاهر .الغائبة املؤنث اجلمع

  يطَّهرن  
  

 تطهر ن,ــ, ه ,ــ, ت, ي
 طهر 

 دلي الذي ارد الثالثي الفعل هو "فَعلَ" وزن على "طَهر" هابنائ أصل )يطْهرن( ةالثاني
 تدل املضارعة رفحل السوابق االتصال املرفيم هاقبل مفتوحة )ي (والياء. لتعديةا على
 املتصل الضمري حلرف اللواحق االتصال املرفيم بعدها )ن (نونوال االستقبال على
  :يلى كما التطريزية واملظاهر .غائبةال ؤنثامل معاجل الفاعل على تدالن

   يطْهرن
  

 طَهر ن,ــ, ــ, ,ــ, ي
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ي ئ التضاد الثناتكنيكعلى  مث, وبعد)  (Oposisi Dua-Duaملعـني   به تعمليس
 قراءا بكيفية وصفية املـرافم     ختتلف   اليتها  من بني نوعا املرفولوجي أو أكثر      املعارضة
ر فوائـدة   على نظ تصل بالتشكيل   حت اليت ها وعالمة كل  التطريزية مظاهر مبناسبة   ترتيبا

 قـراءات   اختالف فيها   اليت ات يف سياق اآلي   , تكوين من أصلها   اليت  وصيغها األوزان
فيجب أن   األوىل ,٢٢٢:  البقرة يف ويطْهرن يطَّهرن  يتصل بكلمة  ا مثله .السبعةاألئمة  

 أو اإلغتسال ألن    كالوضوء أو التيمم  وفعلها إمنا هو أن يستعملن املاء       , يكون هلا فعل  
فاملعىن اي يـستعملن املـاء أو       .  اإلغتسال األوىلإنقطاع الدم ليس من فعلها من هنا        

أي ذلك فعلت جازهلـا     ,  الدم منها فقط أو تتوضأ أو تتمم       يغتسلن بأن تغسل موضع   
زوال الدم أو زوال الدم احليض غاية النهي عن         أن معنها    الثاين و .بأاوأباح لزوجها قر  

وبعد ذلك حصل أصـل      .ع عنها الدم  ان طهرت املرأة من حيضها إذا انقط      م. قربان
يتصل  , مثلها .هماختالف فيها   يتال اتاآلي ها السياقية يف  ينايطلب الباحث مع  و, الكلمة
 الثـاين  مبعىن اإلغتـسال و    األوىلطهر  ,  أيضا ٢٢٢:  البقرة يف ويطْهرن يطَّهرن بكلمة

  .انقطاع الدم

  حتليل احلقائقتقدمي  -٣

ها باستعمال  هو يعبررمسي نهج مبحتليل احلقائق حاصلطبخة يف هذا البحث 
  : مهالني فصإىلينقسم  فيها ٥٢.اردة من الرموزاجلملة 

 من منظور القراءات السبع من األفعال الثالثية صيغمعىن  الفصل األول 
 واملختلفة املتساوية اختالف صيغها شتمل فيهاي اليت داللة السياقيةالداللة الصرفية وال
الفصل الثّاين معىن أوزان القراءات السبع من حيث و. ةلمنفصوجتمع كل منهما 
  تشتمل فيهااليت داللة السياقيةالداللة الصرفية وال نظور مجتردها وزيادا من

                                                 
٥٢ Mahsun, ............, hlm. ١٥٤. 
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بتدأ من الثالثي والرباعي مث ت منقبلة أوزاا مقارنة بني وجتمع كل منها  أوزاااختالف
   .الثالثي واخلماسي مث الرباعي والرباعي وهكذا

 األئمة السبعة من سورة ا عند قراءاختتلفوكل حتليل من كلمة واحدة 
  :هي كما يلىو دراجات رفولوجية ينقسم على ثالثناحية املال والبقرة من الفاحتة

الـيت الكلمة   توضيح عن    شتمل فيها ي اليتو,  اآلية فيها اختالف القراءات    الأو 
رفولوجيـة  ناحية امل ال األئمة السبعة من سورة الفاحتة والبقرة من          عند القراءة اختالف
وترتب آيتها مبناسـبة ترتيـب       .ط األسفل  وعالمة كلمتها باخل   القراءة عندهم  وطرق

 عن حتليل    فيها توضحالىت  , السياقية املرفولوجية الداللة ايثان .آيات املصحف العثماين  
ـ  .سياق آيتها بط األسفل مناسبة    خت اليتالداللة املرفولوجية من كلمتها       الداللـة  اثالث

  .اء اللفظ يف آيتهااملعىن السياقي من أصل بن  فيهاتوضح اليت ,السياقية لفظيةال

  

  نظام البحث.  ز

 إىل  الباحث، سيصنفحتصيال على نتيجتهلفهم عن أسس البحث ول اليسهت
  : هي كما يلىوأبواب نظامها 

 وحتديد بحث خلفية العلى تشتمل اليتاملقدمة يف الباب األول هو يبحث 
ر النظري  وأغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب ومنهج البحث واإلطابحثال

  .ونظام البحث

 اليتوعلم القراءات توضيح عن سبعة أحرف يف ال هو يبحث الثاينالباب 
 املراد يف نزول القرآن على سبعة أحرفالفصل األول : أربعة فصولمن تتكون 
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والفصل   علم القراءات والفصل الثالث عالقة القراءات باألحرف السبعةالثاينوالفصل 
   .الرابع القراء السبعة

 من املرفولوجية الناحية من السبعة األئمة قراءات اختالفيف  الباب الثالث هو يبحث     
 ,والسياقية الصرفية الداللة منظور من والبقرة الفاحتة سورة آيات يف الفرشية قواعدها

 القراءات السبع من األفعال     صيغمعىن  الفصل األول   :  مها نيفصلمن    هذا الباب  تكوني
معـىن أوزان    والفـصل الثّـاين       الداللة الصرفية والداللة السياقية    الثالثية من منظور  

  .القراءات السبع من حيث جتردها وزيادا من منظور الداللة الصرفية والداللة السياقية

وثبت  اتحقهذا حيتوي على اخلالصة واملل, امالباب اخلامس هو االختت
  .من هذا البحثاملراجع 
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  رابعالباب ال
  امختتاال

  
  

  اخلالصة. أ

توضيح  عن سـبعة أحـرف        كل من املباحث من      يفوبعد أن حبث الكاتب     
 جيةمن الناحية املرفولو  قراءات األئمة السبعة     ا وأن حلّل  مومايتتابق بينه  وعلم القراءات 

 من منظـور الداللـة الـصرفية       يف آيات سورة الفاحتة والبقرة       من قواعدها الفرشية  
 هذا الباب مـن     يفسنالخص  . هماختالف عدة نتائج عن     إىل فيصل الكاتب    والسياقية
  :من اجلهود اجلبارة وهي فيما يأتى مناها ببذل املزيد اليتالبحوث 

 يف  من قواعدها الفرشـية    رفولوجيةمن الناحية امل   قراءات األئمة السبعة     اختالف. ١
 , قسمني إىلنقسم  ت  السياقية من منظور الداللة الصرفية   آيات سورة الفاحتة والبقرة     

أوزان القراءات السبع    الثاينو  القراءات السبع من األفعال الثالثية     صيغمعىن   األوىل
 :هي, ية القراءات السبع من األفعال الثالثصيغمعىن و . من حيث جتردها وزيادا

 الضمريبني ) ١هي  اه صيغاختالف ينامع , القراءات املتساويةصيغ) أ 
بني الضمري ) ٢ .املتكلم املعظم وة اهولائب والغ اهولاملخاطب املفرد

بني الضمري املفرد املخاطب  ) ٣ .املعلوماجلمع املخاطب املعلوم والغيب 
 . املعلومائبب املعلوم والغبني الضمري املفرد املخاط) ٤ .املعلوم واهول

صل الكلمة وبعد أبني ) ٦ . اهول واملعلومائببني الضمري املفرد الغ) ٥
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بني ) ٩. نفسهو الفاعل بني) ٨. نفسهو ألمرل طلببني ) ٧ .تصريفها
 أكثر أو الفعل منه دام من بني) ١٠. نفسهاو الصفة إىل املوصوف إضافة
فعل املضارع وفعل األمر الغ ي صها هي منصيغو. نفسهاو عليه أقوي منه

فأكثر  .صيغة املبالغةو واسم الفاعل قياسيالقياسي وغري الواملصدر إما 
  .هم من أوزان الفعلاختالف

 أقام بني) ١ هي هاصيغ اختالف معاين , القراءات املختلفةصيغ) ب 
 مصدر /كالمها لغة/معه املضاف حبذف مصدرو املوصوف مقام الصفة
 املصدر إىل الفعل عدىبني ) ٢ .ونفسها الكالم ليهع دل الذي الفعل

 اختالف وأما. املصدر إىل يعده ومل به املفعول إىل الفعل عدى وواملفعول
الصفة واملصدر بني ) ٢ ,شبهةاملصفة الو اسم الفاعلبني ) ١هي  هاصيغ

  . املصدر واالسمبني ) ٣  ,املشبهة

 هي  أوزان أربعة   إىلنقسم  ت ,أوزان القراءات السبع من حيث جتردها وزيادا      و
واخلماسـي  أوالرباعي والربـاعي    أوالثالثي واخلماسي   أبني الثالثي والرباعي    

  .واخلماسي

ـ فَ) ١ أوزان هي  ثالثة   إىلالرباعي ينقسم   و  الثالثي يف, األوىل ـ ا وفَ لَع لَع, 
 اإلثنني والتعدية ملفعـول     بنية  فاعل هي بني امل   نالوزمن هذا    معانيها   اختالفو

 هي بـني الالزمـة      واختالف معانيها من هذا الوزن     ,لَع وفَ لَعفَ) ٢ .واحد
 ثالثـة   إىلنقسم  ت واختالف معانيها من هذا الوزن     ,لَعفْ وأَ فَعلَ) ٣ .والتعدية
مة ملفعول  زهي بني اسم الفاعل والصفة املشبهة أوالتعدية ملفعولني والال         معاين

  .مةفعل األمر للتعدية وفعل األمر لالزواحد أو

واختالف معانيها من    .لَعفَ وت فَعلَ يف الثالثي واخلماسي وزن واحد هو        ,الثاين
  .ةوالالزم صيغة املبالغة هي بني هذا الوزن
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ـ فَ) ١ أوزان هي  أربعة   إىليف الرباعي والرباعي ينقسم     , الثالث ـ فْ وأَ لَع لَع, 
يـة  التعدبـني    هـي    معاين ثالثة   إىلنقسم  ت واختالف معانيها من هذا الوزن    

 .نفـسه والفاعل و أالتعدية ملفعولني وتكرير الفعل     إلخبار  واأ نفسهاملفعولني و 
 تكريـر الفعـل     بـني  هي   واختالف معانيها من هذا الوزن     ,لَاع وفَ لَعفَ) ٢
ـ فَ) ٣ .الفعل لإلسـتفهام    وتكثري تكثري الفعل إلستفهام و تكرير الفعل ل  و لَع 
لفاعـل   اسـم ا    مها ني معني إىلنقسم  ت زنواختالف معانيها من هذا الو     ,فَعلَو

 ,أَفْعـلَ  و أَفْعلَ) ٤ .والضمري الغيب اهول  املعظم   الضمري املتكلم واملفعول أو 
  .نفسها و ملفعولني هي بني التعديةواختالف معانيها من هذا الوزن

ـ فَت) ١ أوزان هي  ثالثة   إىل اخلماسي واخلماسي ينقسم     ,الرابع  لَع ـ فَ وت لََع, 
 الفعل املاضى  هي بني    معاين ثالثة   إىلنقسم  ت الف معانيها من هذا الوزن    واخت

واختالف  ,افْتعلَ و لَعتفْا) ٢. نفسها و للمبالغةأو نفسهللطالب و أو واملضارع
واختالف , تفَاعلَ و لَاعفَت) ٣.  هي بني اإلخبار واألمر    معانيها من هذا الوزن   
  .نفسهاكة بني اثنني و هي بني املشارمعانيها من هذا الوزن

 يف من قواعدها الفرشية من الناحية املرفولوجية  قراءات األئمة السبعة اختالفأثر  و .٢
 :ثالثـة أقـسام    إىل تنقسم   من منظور الداللة السياقية   آيات سورة الفاحتة والبقرة     

الثـاين , معىن مع جواز إجتمائهما يف شيئ واحـد       أوزان اللفظ و  اختلف    لاالو 
ولكن يتفقان مـن    , معىن ومتناع إجتمائهما يف شيئ واحد     اللفظ و  انأوزاختلف  

لفـظ  أوزان ال اختلـف    والثالث .وجه آخر يساير املعىن العام و ينفي معه التضاد        
  .واتفق معىن
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  قتراحاتاال. ب

كثرية فيه قطعة   .  اضطالع مستمر وشامل   إىلالبحث مامل يزل حيتاج      كان هلذا 
ذلك، . ا متاما بل كان بعضها لبعض منفصلة ومتفرقة        التكشف جيد  اليتمن املباحث   

باقتصار تنوع احلقائق واملنهج والنظرية وصعوبة التركيب بينها من ناحية واألفـضل،            
   .بضعف مهارة الباحث من ناحية أخرى

املوضوع أمتّ وأحـسن وأمشـل يقتـرح          هذا يف احلاضر ألن تكون دراسة      يف
 أن ينبغى أن يتوسع نطاق احلقائق وتنوعهـا         بعالقراءات الس الباحث ملن يهتم بقضية     

األمساء باإلفراد   هم من اختالفومل يبحث عن    . ويتعمق النظرية ويكشف التحليل الثمني    
 بالتقدمي  االختالفو يف وجوه اإلعراب     االختالفووالتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث     

هناك كثرية من األسئلة،       بالزيادة والنقصان  االختالفو باإلبدال   االختالفووالتأخري  
 خاصة من املنظور علم اللغـة        مهمة إلجابتها  اليت لقراءات السبع جبانب التخاطب لال  

ويقترح الباحث  . ها ميكن حتليلها مع علم اللحجات العربية      اختالفوإلظهار  , املعاصرة
ـ             ى أيضا إلدارة الكلية أنّ املستحسن إذا استعدوا ووردوا دفاتري املشكالت البحثية لك

فإن شاء اهللا التضيع جهودهم وأوقام بـدون    . ميكن أن يوزا الطلبة إختيارا لبحثهم     
  .أخرياً، إن أخذوا قرارا للبحث عن شيئ كونوا قوامني باجلهد واحلماسة. أي منفعة

البحث حتـت    قد انتهينا من هذا   .  بيان هذا البحث   يفهذا ما ميكن أن نقدم      
 سـورة الفـا حتـة       يفدراسة داللية   ( ىنع امل ها يف فاختالو القراءات السبع " املوضوع  

 حتليل وتركيبه بضعف القدرة والنقصان لدينا       يفنعم، عانينا من الصعوبات     ". )البقرةو
 صورة كاملة بالغـة     إىلكنا مل نبلغ فيه     لكن أخذنا نفسنا بانتهائه و    . ارة العلوم وامله  يف

  .وظهر هذا البحث مازال ضئيال غميضا. فريدة
  موالنا العلي القدير كما منا علينا بإمتام هذا        تعاىلهللا  شيئ نسأل ا  وعلى كل   

البحث أن يتم النعمة بقبوله وأن ينفعنا به غاية النفع وجيعله نافعا للغري ـذه الكليـة                 
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وأن ال خييب   . واجلامعة احملبتني وأن جيعلنا من السابقني األولني من أتباع رسوله األمني          
منكم أيهاالذين طلبوا وجادوا العلم واحلق أهدى اهللا إلـيكم          ونرجوا  . أملنا وإدراكنا 

 احلاضر لتكون   يفسبيل املستقيم التذكريات والتصويبات والتصحيحات والتحقيقات       
وصلى اهللا على من ال     .  هذا البحث بني يديكم قابلة للمزيدة تعمقها ودقتها        يفقضايا  

  .ن وغفل عن ذكره الغافلون الذاكرونيب بعده سيدنا حممد وآله وصحبه كلما ذكره
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 امللحقات
 

ة المرفولوجيمن الناحية قراءات األئمة السبعة قائمة أوجه اختالف  
  سورة الفاتحة والبقرةفي الفرشية من قواعد 

 
   السبع من األفعال الثالثيةالقراءاتصيغ 

  القراءات املتساويةصيغ  . أ

  فعل املضارعال. ١

النم
 رة

 /السورة
 اآلية 

 هاصيغمعىن  أوجه اختالفهم الكلمة 

/البقرة ١
٥٨ 

  يغفر
  

  تغفر
  

 نغفر

 مضمومة بالياء نافع قرأ
  .الفاء وفتح
 مضمومة بالتاء عامر ابن قرأ
  .الفاء وفتح
 ةمفتوح بالنون الباقون قرأ

 .الفاء وكسر

  فاعله يسم مل بيالغ على
  

  افاعله تسم مل املخاطبة على
  

 )اهللا (املعظم املتكلم على

/البقرة ٢
٧٤ 

  يعملون
 تعملُون

  . بالياء كثري ابن قرأ
 .بالتاء  الباقون قرأ

  نيلمسلمل بيالغ على
لمكذبني ل املخاطب على
 بآياته

/البقرة ٣
٨٣ 

  يعبدونال
  
 تعبدونال

 ومحزة كثري ابن قرأ
  .بالياء والكسائى

 بالتاء الباقون قرأ

 لبىن على إخبار يف معىن النهي
   إسرائيل

 إسرائيل لبىن يف معىن النهي

/البقرة ٤
١١٩ 

  تسئَلْ ال
  
 تسئَلُ ال

 سكون و التاء بفتح نافع قرأ
  .الالم
 التاء بضم الباقون وقرأ

  حملمد ى مبعىن
  

 حملمد اخلرب مبعىن
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والالم

/بقرةال ٥
١٤٠ 

  تقُولُون
  
 قُولُونتَ

 ومحزة عامر وابن حفص قرأ
  .بالتاء والكسائى

 .بالياء الباقون وقرأ

 اإلستفهام من اخلطاب على
  لليهودي
 لليهودي اخلرب من الغيب على

/البقرة ٦
١٤٤ 

  تعملُون
  

 يعملُون

 ومحزة عامر ابن قرأ
  .بالتاء والكسائى

 .بالياء الباقون وقرأ

  للمسلمني وعد اباخلط على
  

 ألهل وعد الغيب على
 الكتاب

/البقرة ٧
١٤٩ 

  يعملُون
 تعملُون

  .بالياء عمرو وابو قرأ
 .بالتاء الباقون وقرأ

   للمؤمننيالغيب على
 للكفار من اخلطاب على

 .اليهود والنصارى
/البقرة ٨

١٦٥ 
  ترى
 يرى

  .بالتاء عامر وابن نافع قرأ
 .بالياء الباقون وقرأ

  .حملمد خلطابا على
 .للظاملني الغيب على

/البقرة ٩
١٦٥ 

   يرون
 يرون

  .الياء بضم عامر ابن قرأ
 .بفتحها الباقون وقرأ

  .فاعله يسم مل بيالغ على
 .للظاملني الغيب على

/البقرة١٠
٢١٠ 

جِِعرت   
  

عجرت 

 ومحزة عامر ابن قرأ
 وكسر التاء بفتح والكسائى

  .اجليم
 وفتح تاءال الباقونبضم وقرأ
 .اجليم

  .للفاعل الفعل بناء على
  

 .به للمفعول الفعل بناء على

/البقرة١١
٢٢٩ 

  يخافا
 يخافا

  .الياء بضم محزة قرأ
 .الياء بفتح الباقون وقرأ

  .فاعله يسم مل بيالغ على
 .للزوجني نيبيالغ على

/البقرة١٢
٢٨١ 

  ترجِعون
  

 ترجَِعون

 التاء عمروبفتح ابو قرأ
  .جليما وكسر
 وفتح التاء بضم الباقون وقرأ
 .اجليم

  .للفاعل الفعل بناء على
  

 .به للمفعول الفعل بناء على
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  صدرامل. ٢
   القُدس ٨٧/البقرة ١

  
 القُدس

 القاف بضم كثري ابن قرأ
  .الدال وسكون
 و القاف بضم الباقون وقرأ
 .الدال

 إضافة من, مساويان
: الصفة إىل املوصوف
 .مفعول

  أُكْلها ٢٦٥/البقرة ٣
  

 أُكُلها

 عمرو ابو و كثري وابن نافع قرأ
  .الكاف بسكون
 .الكاف بضم الباقون وقرأ

 التصريف بعد, مساويان
 .الكلمة واصل

 
  األمر فعل. ٣
   فَصرهن٢٦٠َّ/البقرة ١

 فَصرهنَّ
  .الصاد بكسر محزة قرأ
 .بضمها الباقون وقرأ

 األمر لبط ,مساويان
 .إلبراهم

  اعلاسم الف. ٤
   الصابني ٦٢/البقرة ١

 الصابئني
  .مهز بغري نافع قرأ
 .باهلمز الباقون وقرأ

 .الفاعل, مساويان

  .صيغة املبالغة. ٥
   لَرؤف ١٤٣/البقرة ١

  
 لَرؤوف

 ائىسوالك محزة و عمرو ابو قرأ
  .بالقصر بكر وأبو
 .باملد الباقون وقرأ

 منه دام من على, مساويان
 أقوي منه أكثر أو الفعل
 .ليهع

  
   القراءات املختلفةصيغ  .  ب

  املشبهة والصفة الفاعل اسم. ١
   مالك ٤/الفاحتة ١

كلم 
  .بألف الكسائى و عاصم قرأ
 .األلف بغري الباقون وقرأ

  .الفاعل
 .املشبهة صفةال

 
  صدر والصفة املشبهةامل. ٢
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   حسناً ٨٣/البقرة ١
  

  حسناً
 

 احلـاء  بفتح والكسائى زةمح قرأ
  .والسني
 سكون و احلاء بضم الباقون وقرأ
 .السني

 

  .املوصوف مقام الصفة أقام
  

 املضاف ذفحبمصدر
 مصدر/ كالمها لغة/معه
.الكالم عليه دل الذي الفعل

  

  سماالصدر وامل. ٣
   غَرفة ٢٤٩/البقرة ١

  
 غُرفة

 عمرو وأبو كثري وابن نافع قرا
  .الغني بفتح
 .الغني بضم الباقون وقرأ

 املـصدر  إىل الفعـل  عدى
 .واملفعول
 به املفعول إىل الفعل عدى
 .املصدر إىل يعده ومل

  

  أوزان القراءات السبع من حيث تجردها وزيادتها
 الرباعي و الثالثي. أ
  بوزن فَعلَ وفَاعلَ. ١

  /السورةالنمرة
 اآلية 

 اأوزامعىن  أوجه اختالفهم الكلمة 

   ونعخيَاد ٩/البقرة ١
  
  

 يخدعون

 عمرو ابو و كثري بنوا نافع قرأ
 وفتح الياء ضم مع باألليف
  .الدال وكسر اخلاء

 فتح مع بغريألف الباقون وقرأ 
 .والدال الياء

 من /ة بني اإلثننيفاعلامل
  .الواحد

  
 .التعدية ملفعول واحد

   وعدنا ٥١/البقرة ٢
 واعدنا

  . بغريألف عمرو أبو قرأ
 .باألليف الباقون وقرأ

  .التعدية ملفعول واحد
 .ة بني اإلثننيفاعلامل

  تفَادوهم ٨٥/البقرة ٣
  

 والكسائى وعاصم نافع قرأ
  .التاء وضم باأللف

  .ة بني اإلثننيفاعلامل
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 وفتح بغريألف الباقون وقرأ  تفْدوهم
 .التاء

 .التعدية ملفعول واحد

, تقتلوهمال ١٩١/البقرة ٤
, يقتلوكم
  .قتلوكم

, تقاتلوهمال
, يقاتلوكم
 قاتلوكم

  .بغريألف  والكسائى محزة قرأ
   
  

 .باأللف  الباقون وقرأ

على النهي عن سبب 
  .القتال

  
 قتل عن املسلمني ي

  املشركني

  ٢٣٦/البقرة ٥
-٢٣٧ 

   تماَسهن
  

 تمسهن

 التاء بضم الكسائى و محزة قرأ
  .باأللف

 بغري التاء بفتح الباقون وقرأ 
 .األلف

  .ة بني اإلثننيفاعلامل
  

 .احدالتعدية ملفعول و

   دفاع ٢٥١/البقرة ٦
  
دفع 

  .باأللف الدال بكسر نافع قرأ
   

 و الدال بفتح الباقون وقرأ
 .بغريألف الفاء سكون

ة بني فاعللممصدر ل
  .اإلثنني
لتعدية ملفعول مصدر ل
 .واحد

 
    فَعلَ و فَعَّلَبوزن. ٢
   يكْذبون ١٠/البقرة ١

  
 يكَذِِّبون

 بفتح والكسائى ومحزة عاصم قرأ
  .خمففا لياءا
 .مشددا بضمها الباقون وقرأ 

  .مةزالال
  

 التعدية

 
  اَفْعلَ فَعلَ وبوزن. ٣
   النبيئني ٦١/البقرة ١

 النبِيِّني
  .باهلمز نافع قرأ
 .مهز بغري الباقون وقرأ 

  الفاعل اسم
 املشبهة الصفة
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   ننسأْها ١٠٦/البقرة ٢
  

 ننسِِِِِِها

 مع ةمز عمرو وابو كثري ابن قرأ
  .والسني النون فتح

 ضم مع بغريمهز الباقون وقرأ 
 .وكسرالسني النون

  .الالزمة ملفعول واحد
  

  . التعدية ملفعولني

   ننسِِخ ١٠٦/البقرة ٣
  

خسنن 

 وكسر النون عامربضم ابن قرأ
  .السني

 .بفتحهما الباقون وقرأ 

  .التعدية ملفعولني
  

  .الالزمة ملفعول واحد
 

   فآذنوا ٢٧٩/البقرة ٤
  

 فأْذنوا

 عاصم عن بكر وأبو محزة قرأ
  .مكسورة والذال اهلمزة مفتوحة

 .اهلمزة ساكنة الباقون وقرأ 

  .فعل األمر للتعدية
  

 فعل األمر لالزمة

 
 

 اخلماسي و الثالثي  . أ
  تفَعَّلَبوزن فَعلَ و. ١
  يطَّهَّرن ٢٢٢/البقرة ١

   
 يطْهرن

 بكر وأبو الكسائى و محزة قرأ
  .اهلاء و الطاء تشديدب
 الطاء بتخفيف الباقون وقرأ 

 .اهلاء وضم

  الصيغةاملبالغة
  

 .الالزمة

 
 الرباعي والرباعي  . ب
  اَفْعلَبوزن فَعَّلَ و. ١
   ينزِل ٩٠/البقرة ١

  
 ينزِّلَ

 عمرو بوأو كثري ابن قرأ
  .بالتخفيف

 .بالتشديد الباقون وقرأ 

 .التعدية ملفعولني, مساويان

التعدية تدل و اإلخبار على  .بالتخفيف عامر ابن قرأ  أُمتع ١٢٦/ةالبقر ٢
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عّتأُم 

  
 .بالتشديد الباقون وقرأ

  .ملفعولني
 التكرير تدل اإلخبار على
 الفعل

  وأَوصى ١٣٢/البقرة ٣
 ووصَّى 

  .باأللف عامر وابن نافع قرأ
 .بالتشديد الباقون وقرأ

 .التعدية ملفعولني, مساويان

   موصٍّ ١٨٢/رةالبق ٤
  

 موصٍ

 بكر وأبو الكسائى و محزة قرأ
  .الصاد تشديد و الواو بفتح
 .بالتخفيف الباقون وقرأ

 .الفاعل, مساويان

  لتكَمِّل ١٨٥/البقرة ٥
   

 لتكْمل

 وتشديد الكاف بفتح بكر أبو قرأ
  .امليم

 .بالتخفيف الباقون وقرأ 

 .التعدية ملفعولني, مساويان

 
  فَاعلَ وبوزن فَعَّلَ. ٢
  فَيضعفَه ٢٤٥/البقرة ١

  
  هفَيضعفُ

  
  فَيضاعفَه

  
 فَيضاعفُه

 بتـشديد  عامر وابن عاصم قرأ
  .الفاء فتح و العني
 و العني بتشديد كثري ابن وقرأ
  .الفاء ضم
 .الفاء فتح و باأللف عاصم وقرأ

  
 ضم و باأللف الباقون وقرأ
 .الفاء

  .املبالغة/  الفعلثريتك
   
  إلستفهامل, ل الفعثريتك
  

  .املبالغة/ تكثري الفعل
  
 .إلستفهامل,  الفعلثريتك

 
   فعَّلَ وفعَّلَبوزن. ٣
  موالَّها ١٤٨/البقرة ١

 موليها
  .باأللف عامر ابن قرأ
 .بالياء الباقون وقرأ 

  .املفعول اسم
 الفاعل اسم
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  نكفّر ٢٧١/البقرة ٢
  
  
 كفّرن   
  
  
 كفّري 

 وأبوبكر وعمر وابو كثري ابن قرأ
 ضم معوكسر الفاء  بالنون
  .الراء

 الكسائى و ومحزة نافع وقرأ 
 سكن معوكسر الفاء  بالنون
  .الراء

 ابن عامر وحفص بالياء وقرأ 
 .الراء ضم معوكسر الفاء 

  املعظمالضمري املتكلم 
  
  

  املعظمالضمري املتكلم 
  
  

 الضمري الغيب اهول 

 
   أفعل وأفعلبوزن. ٤
  زاهلَمافأ ٣٦/البقرة ١

 فأزهلََّما 
  .خمففا باأللف محزة قرأ
 .مشددا بغريألف  الباقون وقرأ

 .التعدية ملفعولني, مساويان

 
 اخلماسي و اخلماسي  . ت
  تفَعَّلَ تفَعَّلَ وبوزن. ١
  يطّوع ١٥٨/البقرة ١

  
عطوت 

 بالياء الكسائى و محزة قرأ
  .العني وجزم الطاء وتشديد
 الطاء ختفيفو بالتاء الباقون وقرأ
 .العني وفتح

  اإلستقبال
  

 اإلستقبال معناه املاضى

 تيمموا فال ٢٦٧/البقرة ٢
 تيمموافال

  .التاء بتشديد كثري ابن قرأ
 .التاء بتخفيف الباقون وقرأ

 .للنهى طلب, مساويان

   تصدقوا ٢٨٠/البقرة ٣
 تصدقوا

  .الصاد بتخفيف عاصم قرأ
 .الصاد بتشديد الباقون وقرأ 

 .للمبالغة, مساويان

 
  افْتعلَ افْتعلَ وبوزن. ٢
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  واختَذوا ١٢٥/البقرة ١
 واختذوا

  .اخلاء بفتح ونافع عامر ابن قرأ
 .اخلاء بكسر الباقون وقرأ

  اإلخبار على
 .األمر على

 
  تفاعل تفاعل وبوزن. ٣
 تظَاهرون ٨٥/البقرة ١

 تظَّاهرون
 والكسائى ومحزة عاصم قرأ

  .الظاء بتخفيف
 .الظاء بتشديد الباقون رأوق 

 بني للمفاعلة, مساويان
 .اثنني

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 10

  ة املرفولوجيمن الناحية قراءات األئمة السبعة قائمة أوجه اختالف
  سورة الفاحتة والبقرةيف الفرشيةمن قواعد 

 قراءات اختالف
األئمة السبعة من 
 ةناحية املرفولوجي

ءات السبع   القرا صيغ
  من األفعال الثالثية

أوزان القراءات السبع من 
  حيث جتردها وزيادا

 تفاعلتفاعل و

 القراءات صيغ فعل األمر
 املتساوية

 صدرامل

 فعل املضارع

  القراءاتصيغ
املختلفة

 افْتعلَافْتعلَ و

 تفَعَّلَتفَعَّلَ و

 أفعل وأفعل

 فعَّلَ وفعَّلَ

 ي و اخلماسياخلماس

 ي والرباعيلرباعا

 ياخلماس ويالثالث

 يالرباع ويالثالث

اعل اسم الف
شبهةامل والصفة

 فَاعلَفَعَّلَ و

 اَفْعلَفَعَّلَ و

 تفَعَّلَفَعلَ و

 لَاَفْعفَعلَ و

 فَعلَ وفَعَّلَ

 فَعلَ وفَاعلَ

 اسم الفاعل

 املشبهة والصفة مصدر

 صغة املبالغة

  مصدرمصدر واسم
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  الفرشيةمن قواعد  قراءات األئمة السبعة أوجه اختالف
   سورة الفاتحة وسورة البقرةفي

  يف سورة الفاحتة
  .باأللف عاصم والكسائي) مالك يوم الدين( .١
 -الصاد الزاي وكان خلف يشم . بالصاد: الباقون.  قنبل-حيث وقعا ) السراّط وسراط( .٢

  . وأشم خالد يف هذه السورة فقط-حيث وقع 
  يف سورة البقرة 

  .باأللف احلرميان وأبو عمرو وال خالف يف األول أنه باأللف) وما خيادعون إال أنفسهم( .١
  . أمال ابن ذكوان هذا احلرف وحده، وأماله محزة حيث وقع١٠) فزادهم اهللا مرضا( .٢
  .فيونبالتخفيف الكو) يكذبون( .٣
 الكسائي - حيث وقعت -باإلمشام يف هذه الثالثة ) جيء(و ) غيض( و ١١) قيل( .٤

باإلمشام يف هذه األربعة، ابن عامر ) سيئت(و ) سيء(و ) سيق(و ) وحيل. (وهشام
  .سيء وسئت حيث وقعا: والكسائي وتابعهما نافع يف

  .ت محزة وورش باملد يف هذه الكلمة كيف تصرف٢٠) على كُلِّ شيٍء قَدير( .٥
بإسكان اهلاء حيث وقعت النحويان وقالون، وخالف ) مث هو(و ) هلو(و ) فهو( و ٢٩وهو  .٦

  .موضع واحد يف القصص ال غري" هو " و . فضم اهلاء بعدها) مثّ هو(أبو عمر وأصله يف 
  . باأللف محزة٣٦) فأزاهلما الشيطان( .٧
٨. )ري بالنصب كلمات بالرفع ابن كث٣٧) فتلقى آدم.  
  . بالتاء ابن كثري وأبو عمروس٤٨) وال تقبلُ منها( .٩
  " .طه " و " األعراف "  بغري ألف أبو عمرو، وكذلك يف ٥١) وإذ واعدنا( .١٠
  .٥٤) بارِئكُم( .١١
أبو : وحنو ذلك باالختالس يف ذلك كله) يأمرهم(و ) ينصركم(و ) يشعركم(و ) ويأمركم( .١٢

  .عمرو
.  بالنون مفتوحة-نغفر ) الباقون. (بالتاء ابن عامر) تغفر. ( بالياء نافع٥٨) يغفر لكم( .١٣

  .وأدغم أبو عمرو الراء يف الالم وكذلك يدغم الراء الساكنة يف الالم يف مجيع القرآن
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للنيب " : (األحزاب "  حيث وقع نافع إال أن قالون قرأ يف - واألنبياء و النبوة ٦١) النبيني( .١٤
  .بتشديد الياء فيهما من غري مهز) بيوت النيب إِال(و ) إن أراد

  . بغري مهز حيث وقعا نافع٦٢) الصابني والصابون( .١٥
بضمها، إال أن محزة يقلب اهلمزة ) الباقون. ( حيث وقع محزة- بإسكان الزاي ٦٧) هزءا( .١٦

  .واواً
  .٧٥) أفَتطمعون: ( بالياء ابن كثري بعده٧٤) عما يعملون( .١٧
  . على اجلمع نافع٨١) خطاياته( .١٨
  . بالياء ابن كثري واألخوان٨٣) ال يعبدون إال اهللا( .١٩
  .بالفتح األخوان) للناسِ حسناً( .٢٠
  ."التحرمي " يف ) ن تظاهروا عليهوإِ: (وكذلك.  بالتخفيف الكوفيون٨٥) تظاهرون عليهم( .٢١
األخوان وأبو :  وأماله-ى فعاىل عل) أسارى (-:  محزة، الباقون- على فعلى ) أسرى( .٢٢

  .عمرو
  .باأللف نافع وعاصم والكسائي) تفادوهم( .٢٣
  . بالياء احلرميان وأبو بكر٨٦) عما يعملون أولئك( .٢٤
  . ابن كثري- حيث وقع - ساكنة الدال ٨٧) بروح القدس( .٢٥
ن كثري وأبو عمرو  اب-باإلسكان يف ذلك كله حيث وقع ) وتنزلُ(، )وترتل) (٩٠يرتل ( .٢٦

فشدده ال غري، وخالف ابن ) قادر على أَن يرتِلَ َآية.  (وخالف أبو عمرو أصله يف األنعام
) حىت ترتل علينا(و ) ونرتل يف القرآن: ( قوله يف سبحان-: كثري أصله يف موضعني

) الّ بقدروما نرتلُه إِ: (فشددمها ال غري، وال خالف يف تشديدن الزاي الذي يف احلجر قوله
  .هناك إن شاء اهللا" الشورى " والذي يف " لقمان " ونذكر الذي يف 

جربيل ) الباقون.  ( أبو بكر، جربئيل مثل جربعيلك األخوان-جربعل :  مثل٩٧) جربئل( .٢٧
  . إال أن ابن كثري فتح اجليم وكسرها الباقون- بغري مهز -

  .ميكائيل بياء بعد اهلمزة) الباقون.(فع أبو عمرو وحفص، ميكائل باهلمز نا٩٨) ميكال( .٢٨
  . بكسر النون وختفيفها١٠٢) ولكن( .٢٩
  .بالرفع ابن عامر واألخوان) الشياطني( .٣٠
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بالفتح واهلمز " أو ننسأها "  بضم النون وكسر السني ابن عامر ١٠٦) ما ننسخ من آية( .٣١
  .ابن كثري وأبو عمرو

٣٢. )عامربغري واو وابن) قالوا اختذ اللَه .  
والنحل ومرمي ويس والطوال .  ابن عامر ومثله يف آل عمران- بالفتح ١١٧) كن فيكون( .٣٣

  .فقط" يس " و " النحل " وتابعه الكسائي على الذي يف 
  .على النهي نافع١١٩) وال تسأل( .٣٤
  . أبو عمرو باالختالس فيهما-حيث وقع " ) أرنا " و " وأَرين ( "  .٣٥
  . بفتح اخلاء نافع وابن عامر١٢٥) قام إبراهيمواختذوا من م( .٣٦
  . بالتخفيف ابن عامر١٢٦) فأمتعه( .٣٧
ومجلته " البقرة " باأللف يف ثالثة وثالثني موضعا فيها كل ما يف " إبراهام " قرأ هشام  .٣٨

" البقرة " مخسة عشر موضعا، ونذكرها سائرها يف مواضعها، وقرأ ابن ذكوان هذه اليت يف 
  .وجهني باأللف والياء وباقيها بالياء ال غريكلها بال

  . باأللف نافع وابن عامر١٣٢) وأوصى ا( .٣٩
  . بالتاء ابن عامر والكوفيون سوى أيب بكر١٤٠) أم تقولون( .٤٠
٤١. )ؤوفبغري واو حيث وقع أبو عمرو والكوفيون سوى حفص١٤٣) لَر .  
  ).لئن أَتيت(و : عده بالتاء ابن عامر واألخوان ب١٤٤) عما تعملون( .٤٢
  . ابن عامر١٤٨) هو موالها( .٤٣
ومن يطوع خريا " ليال ) ومن حيث خرجت( بالياء أبو عمرو بعده ١٤٩) عما يعملون( .٤٤

  .١٨٤" فهو خري له 
نونذكر مجيع ما اختلفوا فيه من هذه الكلمة يف مواضعه .  األخوان١٦٤) تصريف الريح( .٤٥

  .ومجلته أحد عشر موضعا
  . بالتاء نافع وابن عامر١٦٥) ولو ترى الذين ظلموا( .٤٦
  .بضم الياء ابن عامر) إِذ يرونَ( .٤٧
  . بضم الطاء حيث وقع ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص١٦٨) خطُوات( .٤٨
 بكسر النون أبو عمرو وعاصم ومحزة وكذلك النون من إن، ولكن، ١٧٣) فمن اضطر( .٤٩

والالم من قل، والواو، من أو والتنوين إذا لقيهن ساكن والدال من قد، والتاء من قالت، 
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.  بعده ضمة الزمة إال أن أبا عمرو خالف أصله يف الالم من قل والواو من أو فضمهما
 حيث -بضم هذه احلروف كلها إال أن ابن ذكوان خالفهم يف التنوين فكسره ) الباقون(

و . األعراف) بِرمحة أدخلوا (-: ا إال موضعني خالف أصله فيهما فضم التنوين، ومه-وقع 
  " .إبراهيم " يف ) خبيثة اجتثت(

  . بالنصب حفص ومحزة١٧٧) ليس الرب( .٥٠
 بتخفيف لكن ورفع الرب فيهما نافع ١٨٩) ولكن البِر من اتقى (١٧٧) ولكن الرب من آمن( .٥١

  .وابن عامر
٥٢. )وصبالتشديد الكوفيون سوى حفص١٨٢) من م .  
  . باإلضافة نافع وابنه ذكوان١٨٤) عامفدية ط( .٥٣
  .على اجلمع نافع وابن عامر) مساكني( .٥٤
  . ابن كثري، ومهز افعل منه كيف تصرفت- بغري مهز حيث وقعا ١٨٥) قرآن(و ) القُرآن( .٥٥
  .بالتشديد أبو بكر) ولتكملوا العدة( .٥٦
" ص، فأما العني من  أبو عمرو وورش وحف- حيث وقع - بضم الباء ١٨٩) البيوت( .٥٧

فكسرها كلها ) شيوخاً(والشني من " اجليوب " واجليم من " الغيوب " والغني من " العيون 
. فإم ضموها) الغيوب(محزة، وكذنلك ابن كثري وابن ذكوان، والكسائي إال الغني من 
  .بالضم فيها كلها: وكذلك أبو بكر أيضا إال اجليم من اجليوب فإنه ضمهاز الباقون

بغري ألف يف الثالثة ) فَإِن قتلوكم) (حىت يقتلوكم (-  ١٩١) وال تقتلوهم عند املسجد( .٥٨
  .األخوان

٥٩. )بالرفع فيها ابن كثري وأبو عمرو١٩٧) فال رفث وال فسوق .  
  . باإلمالة الكسائي٢٠٧) مرضاة اهللا( .٦٠
  . بالفتح احلرميان والكسائي٢٠٨) يف السلم( .٦١
  . بفتح وكسر اجليم حيث وقع ابن عامر واألخوان٢١٠ )ترجع األمور( .٦٢
  . بالرفع نافع٢١٤) حىت يقول الرسول( .٦٣
  . بالتاء األخوان٢١٦) إمث كثري( .٦٤
  . بالرفع أبو عمرو٢١٩) قل العفو( .٦٥
  . بتشديد الطاء واهلاء الكوفيون سوى حفص٢٢٢) حىت يطهرن( .٦٦
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  .لياء محزة أن ال يقيما بضم ا٢٢٩) إال أن خيافا( .٦٧
  . بالرفع ابن كثري وأبو عمرو٢٣٣) ال تضار( .٦٨
  .بالقصر ابن كثري) ما أتيتم باملعروف(و  .٦٩
 بضم التاء وباأللف فيهما األخوان ٢٣٧) ومن قبل أَن متاسوهن (٢٣٦) ما مل متاسوهن( .٧٠

  .ومثله يف األحزاب
  .ا األخوان وحفص وابن ذكوانبفح الدال فيهم) على املوسع قَدره وعلى املقتر قدره( .٧١
  . بالرفع احلرميان والكسائي وأبو بكر٢٤٠) وصيةٌ ألزواجهم( .٧٢
مضعفة " و " فيضعفه "  بفتح الفاء ابن عامر وعاصم، ومثله يف احلديد إال ٢٤٥) فيضاعفه( .٧٣

 بالصاد نافع ٢٤٥ يقبض ويبصط -بغري ألف كيف تصرف اآليتان ) يضعف(و " 
  .ر وابن ذكوانوالكسائي وأبو بك

  . أبو بكر خبلف عنه-بالصاد ) بصطة( .٧٤
  " .القتال "  بالكسر نافع ومثله يف ٢٤٦) عسيتم( .٧٥
  . احلرميانن وأبو عمرو- بفتح الغني ٢٤٩) غرفةً بِيده( .٧٦
  " .احلج "  باأللف نافع ومثله يف ٢٥١) ولوال دفاع اهللا( .٧٧
  . بالفتح فيهن ابن كثري وأبو عمرو١٥٤) ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة( .٧٨
 نافع، وكذلك ما أشبهه غال أن يكون بعده مهزة مكسورة فإنه - باملد ٢٥٨) وأنا أحيي( .٧٩

  .ال ميده كغريه
  . ولبثتم، باإلظهار حيث وقع احلرميان وعاصم٢٥٩) لبثت(و .٨٠
  .أنه باهلاء األخوان، وال خالف يف الوقف -بغري هاء يف الوصل ) مل يتسن وانظر( .٨١
  . ابن عامر والكوفيون-بالزاي ) ننشزها( .٨٢
٨٣. )أَنّ اللَه األخوان-على األمر ) قالَ أَعلَم .  
  . محزة- بكسر الصاد ٢٦٠) فصرهن( .٨٤
  " .الزخرف " و " احلجر "  أبو بكر، وكذلك يف - بضم الزاي -) جزوا( .٨٥
واألكل " أُكلها " " قد أفلح " له يف  ابن عامر وعاصم ومث- بفتح الراء ٢٦٥) بربوة( .٨٦

 احلرميان، وتابعهما أبو عمرو على ما اتصل به ضمري -وأُكل بإسكان الكاف حيث وقع 
  .املؤنث ال غري
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 تشديد التاء البزي، وكذلك يشدد التاء يف أحد وثالثني موضعا ٢٦٧) وال تيمموا اخلبيث( .٨٧
  .اء اهللاهذا أحدها، وحنن نذكر باقيها يف مواضعها إن ش

  . األبوان وقالون- ساكنة العني مع كسر النون ٢٧١) فنعما( .٨٨
" بكسرمها مجيعا، ومثله يف : الباقون. بفتح النون وكسر العني ابن عامر واألخوان) فَنِعما( .٨٩

  " .النساء 
بالنون وجزم الراء نافع واألخوان ) الباقون. ( ابن عامر وحفص- بالياء -) ويكفر عنكم( .٩٠

  .رفعهما الباقونو
حيسب، :  ابن عامر وعاصم ومحزة، وكذلك-  بفتح السني ٢٧٣) حيسبهم اجلاهل( .٩١

  .وحيسبون وحيسبه حيث وقع
  . أبو بكر ومحزة- باملد وكسر الذال -  ٢٧٩ -) فآذنوا( .٩٢
  . بالضم، نافع٢٨٠) .. إىل ميسرة( .٩٣
  .خفيفة الصاد عاصم) وإِن تصدقوا( .٩٤
  . بكسر اهلمزة محزة- ٢٨١) عون فيهيوما ترج( .٩٥
وضم محزة الراء . بالتشديد:  ابن كثري وأبو عمرو، الباقون-بالتخفيف ) فتذكر إِحدامها( .٩٦

  .وفتحها الباقون
  . ابن كثري وأبو عمرو٢٨٣) فرهان مقبوضة( .٩٧
زم، وأظهر باحل) الباقون. ( ابن عامر وعاصم- بالرفع فيهما ٢٨٤) فَيغفر ملن يشاء ويعذب( .٩٨

  .الباء ورش ومحزة
يسكن السني من الرسل والباء من : أبو عمرو.  األخوان- على التوحيد ٢٨٥) وكتابه( .٩٩

  .فيها مثاين ياءات إضافة خمتلف فيها. السبل إذا كان بعد الالم حرفان كيف تصرفا
o )ي أَعلَميف موضعني فتح الياء فيهما احلرميان وأبو عمرو٣٣ - ٣٠) إِن .  
o )أسكنهما حفص ومحزة١٢٨) عهدي الظاملني .  
o )فتحها نافع ابن كثري وحده١٢٥) بييت للطائفني .  
o )فتحها نافع ابن كثري وحده١٢٥) فاذكروا أَذكركم .  
o )فتحها ابن كثري وحده١٥٢) فَاذكُروا أَذكُركُم .  
o )فتحها ورش وحده١٨٦) وليؤمنوا بِي .  
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o )عمرو فتحها نافع وأبو ٢٤٩) مين إال.  
o )  ١٨٦)الـداع (-: أسكنها محزة وحده وفيها ثالث حمذوفات      ٢٥٨) وريب الذي حييي 

  .ورش وأبو عمرو بياء يف الوصل فقط
o )نافع وابو عمرو بياء يف الوصل فقط١٨٦) رعان .  
o ) يا أُويل اَأللباب اتقونبغري ياء يف :  أبو عمرو بياء يف الوصل فقط الباقون١٩٧و

 .ةاحلالني يف الثالث
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 ترمجة الباحث
Nama   : Khabibi Muhammad Luthfi 
TTL   : Kudus, 01 Juli 1986 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Alamat Asal : Jl. Raya Gembong-Dawe km.05 rt.04/04 Tergo Dawe Kudus 

59353 
Alamat di Yogyakarta : Komplek Polri Blok C/V n0.160 Gowok Sleman Yogyakarta 
Nama Ayah  : Ali Zubaidi 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Nama Ibu  : Husnatul Hidayah 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Aktivis Organisasi Kemasyarakatan 
 

1. Pendidikan Formal 
1. MI NU Manba'ul Hidayah Dawe Kudus (lulus tahun 1998) 
2. MTs NU Ibtida'ul Falah Dawe Kudus (lulus tahun 2001) 
3. MA NU Tasywiq At-Tullab As-Salafiyah (TBS) Kudus (lulus tahun 2004) 
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2004) 

2. Pendidikan Non-formal 
1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Ziyadatul Karomah Dawe Kudus 

(1993-1998) 
2. P.P. Al-Huda Dawe Kudus (1998-2001) 
3. P.P. Raudlotul Muta'allimin Kudus (2001-2004) 
4. P.P Darul Ulum Jekulo Kudus (2002) 
5. P.P Nurul Huda Jekulo Kudus (2003) 

3. Pengalaman Organisasi 
1. Divisi Intelektual Alumni Madrasah TBS Yogyakarta (2004-2007) 
2. Divisi Intelektual Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY) (2005-2007) 
3. Divisi Pengkaderan Rayon PMII Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2006) 
4. Divisi Pengkaderan Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2007-sekarang) 
5. Pengurus BOM-F Literasia Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2004-sekarang) 
6. Aktif di UKM Al-Mizan divisi Kaligrafi (2004) 
7. Aktif di Komunitas Pendopo Sorowajan LKiS Yogyakarta.  
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