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 (صرفية النمل )دراسة تحليلية نحويةاختالف القراءات السبع في سورة 
 بحث جامعي

 (s-1مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول درجة سرجانا )

 في قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلوم اإلنسانية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بمالنج 

 إعداد:
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 المشرف :
 عبد الله زين الرؤوف، الماجيستير

 969699999661919991رقم القيد: 
 

 

 

 

 

 
 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 ماالنج
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 استهالل
                          

                          

 

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang 

yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada 
yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang 

pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat 
kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat 

besar  

( fathiir : 32) 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث الجامعي إلى :

والدي المحبوب الكريم محمد حنيفا الحاج وتعظيمي له ووالدتي المحبوبة الكريمة  .1
 وتعظيمي لها متعنا الله بطول حياته في بركة الصحة والعافية.

 .حفظهم الله في حياتهماألعزاء وأقربائي  إخواني وأخواتي وأسرتي .2
يع أساتذتي المحترمين المكرمين الذين علموني العلوم رحمهم الله جل جالله و تعالت جم .3

 عظمته و نفعنا بهم و بعلومهم في الدارين.
 زمالئي األحباء في قسم اللغة العربية وأدبها. .4
 في معهد دار القرآن و التحفيظ. الرفقاءأصدقائي  .5
 الحبيب الذي قد جاءني والذنب يستر عيني لرؤيته. .6
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 كلمة الشكر والتقدير

. والصالة والسالم على رسول الله الحمد لله رب العالمين الذي خلق اإلنسان من طين
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صالة و سالما دائمين بدوام ملك الله و على أله و 

 أصحابه و من واله و من تبع هداه.
تبارك وتعالى وتوفيقه بغاية االجتهاد وجهده بعون الله  الجامعي قد تمت كتابة هذا البحث

من الذين قد ساعدواني في كتابة هذا البحث. فلذا تقدم الباحث شكراً  وكذلك بالعون و الدعاء
 جريالً إلى :

 الحكومية الميةاإلس إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير ارجو،راه موجيا الدكتور األستاذ .1
 .بماالنج

 .اإلنسانية العلوم يةكل عميد استعادة، الدكتور  .2

 .اإلنسانية العلوم بكلية وأدبها العربية اللغة قسم رئيس فيصل، محمد الدكتور .3

 .إرشاده على البحث هذا مشرف ،الماجستير الرؤوف زين الله عبد األستاذ .4

 .والتحفيظ القرآن دار معهد في كمدير الماجستير، ،الرزاق عبد األستاذ .5

 
 
 

    تقريراً 
 1122 نوفمبر 1،جماالن
 الباحث 

 
 فهمي أمرازي محمد

 21321210رقم القيد :
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 تقرير الباحث

 
 : أفيد علما بأنني الطالب

 : محمد أمرازي فهمي   اإلسم
 21321210:   رقم القيد

 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية اختالف القراءات السبع في سورة النمل:  موضوع البحث
ع غيري أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحد في المستقبل أنه أحضرته وكتبته بنفسي وما زداته من إبدا 

من تأليفه وتبيّين أنه فعال من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على 
المشرف أو مسؤولي قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.
 
 

 م1122نوفنبر  1تحريرا بماالنج،
 الباحث

 
 
 

 محمد أمرازي فهمي

 21321210رقم القيد:
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 نيةيوزارة الشؤون الد
 كلية العلوم اإلنسانية

 وأدابها الّلغة العربية قسم
 ججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالن

 مشرفر التقري
 

 إن هذا البحث الجامعي الذي قدمه :
 : محمد أمرازي فهمي  اإلسم

 21321210:  رقم القيد
 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية : اختالف القراءات السبع في سورة النمل العنوان

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل المطلوب ال 
لكلية العلوم اإلنسانية في قسم (S-1ستيفاء شروط االختبار النهائي والحصول على درجة سرجانا )

 م. 1122-1122اللغة العربية وأدبها للعام الدراسي 
 
 

 م6999 نوفنبر6بماالنج،  اتحرير 
 فالمشر 

 
 
 

 الماجستير الرؤوف، زين الله عبد

 969699999661919991رقم التوظيف :
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 ةيوزارة الشؤون الدين
 كلية العلوم اإلنسانية

 ابهاوأد الّلغة العربية قسم
 ججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالن

 رئيس قسم اللغة العربية وأدبهار تقري
 

تسلم قسم اللغة العربية وأدبها جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج البحث 
 الجامعي الذي كتبه الباحث

 :محمد أمرازي فهمي   اإلسم
 21321210:   رقم القيد

 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية اختالف القراءات السبع في سورة النمل:  موضوع البحث
( كلية العلوم اإلنسانية في قسم S-1الستيفاء شروط اإلختبار النهائي والحصول على درجة سرجانا )

 اللغة العربية وأدبها.
 

 م6999 نوفنبر 6ماالنج، بتقريرا   
 رئيس قسم اللغة العربية وأدبها

 
 
 

 لحمد فيصمالدكتور 
 960199996991969991رقم التوظيف: 
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 ةيون الدينئوزارة الش
 كلية العلوم اإلنسانية

 وأدابها الّلغة العربية قسم
 ججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالن

 عميد كلية العلوم اإلنسانيةر تقري

 
نا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج البحث تسلمت عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موال

 الجامعي الذي كتبه الباحث
 

 : محمد أمرازي فهمي   اإلسم
 21321210:   رقم القيد

 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية اختالف القراءات السبع في سورة النمل: موضوع البحث
( كلية العلوم اإلنسانية في قسم S-1الستفاء شروط االختبار النهائي والحصول على درجة سرجانا )

 اللغة العربية وأدبها.
 

 6999نوفمبر  6بماالنج  تقريرا  
 عميد كلية العلوم اإلنسانية

 
 
 

 استعادة الدكتور
 969091616666916996رقم التوظيف: 
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 ةوزارة الشؤون الديني
 اإلنسانية العلوم كلية

 وأدابها العربية الّلغةقسم 
 جماالن الحكومّية اإلسالمّية إبراهيم موالنامالك جامعة

 لجنة المناقشة عن البحث الجامعي رتقري
 لقد تمت مناقسة هذا البحث الجامعي الذي قدمه

 محمد أمرازي فهمي:    اإلسم
 21321210:   القيد رقم

 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية : اختالف القراءات السبع في سورة النمل العنوان
في قسم اللغة العربية وأدبه الكلية العلوم (S-1واستحقاقه درجة سرجانا ) وقررت اللجنة نجاحه

 اإلنسانية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
 م.1122مايو  10تحريرا بماالنج، 

 (   )   أحمد خليل الماجستير -1

 (   )   عبد الرحمن الماجستير -2

 (   )   الماجستير عبد الله زين الرؤوف -3

 المعرف
 اإلنسانية العلوم كلية عميد

 

 
 استعادة الدكتور

 969091616666916996التوظيف:  رقم
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 ملخص البحث

. اختالف القراءات السبع في سورة النمل 6999. 96199991محمد أمرازي فهمي. 
موالنا )دراسة تحليلية نحوية(. البحث الجامي.قسم اللغة العربية و أدبها كلية اإلنسانية جامعة 

 . 6999مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
 عبد الله زين الرؤوف، الماجيستير.تحت اإلشراف 

 الكلمة الرئيسية : القراءات السبع، سورة النمل.

 و قددددد علمنددددا أن القددددرآن هددددو أول مصدددددر أو أول مرجددددع لجميددددع العلددددم و كددددذلك علددددم النحددددو 

بددر الختددداء و تؤخددذ مددن القددرآن الكددريم. مثددل  بدداب المب صددرفوال كل قاعدددة فددي علددم النحددووالصددرفية.ف

. إذا والصددرفية غيددر ذلددك مددن المباحددث النحويددةو  التمييددزفاعددل وبدداب الحددال و نائددب الوبدداب الفاعددل و 

كدذلك القدراءات السدبع، ن. و فنجددها فدي القدرآ والصدرف نريد أن نبحث عن كل شيء في علم النحدو

سدبع بلد  القدراءات حتدى  تث هذا المجدل. و رأيندا إذا اختلفدفي بح والصرفية نحتاج إلى علم النحو

 بحسب قراءة األئمة السبع. والصرفية القراءات فطبعا هناك كثير من االختالفات النحوية

 التي يستخدمها الباحث يبحث القراءات السبع في سورة النمل. والطريقة وفي هذا البحث

أما طريقة تحليل البيانات لهذا البحث،  . و جمع البيانات في  هذا البحث بطريقة المكتبيةل

 والصرفي. يستخدم الباحث المدخل النحوي
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هناك مشكلتان في هذا البحث أراد الباحث أن يبحثهما. أولها في أي أية ورد اختالف 

القراءات السبع في سورة النمل. والثاني ما وجه اختالفها؟.ويهذف هذا البحث لنيل المعرفة عن 

 قراءات السبع في سورة النمل.وجوه اختالف ال

فنتيجة هذا البحث بأن هناك أربع و عشرين أيًة التي ورد فيها اختالف القراءات السبع النحوية 

والصرفية ومعظمها في وجه التصريف بعشر أيات ووجه اإلبدال بثمان أيات ووجه الزيادة والنقص 

للهجة. وال توجد االختالف في بخمس أيات ووجه اإلعراب بأربع أيات و أية واحدة في وجه ا

 وجه التقديم والتأخير ووجه األسماء.

 

 

  



xii 
 

Moch.Amrozi Fahmi. 12310104. 2016. Perbedaan Tujuh Cara Baca al-Quran dalam 

Surat al-Naml (Kajian Analisis Nahwu Shorof). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 

Dosen Pembimbing: Abdullah Zainur Rouf, M.Hi. 

 

Kata Kunci : al-Qiroah al-Sab’, Surat al-Naml. 

 

Telah kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah referensi utama bagi semua ilmu pengetahuan. 

Begitu pula dengan Ilmu Nahwu dan Shorof. Semua kaidah dalam Ilmu Nahwu dan Shorof 

diambil dari Al-Quran. Seperti Mubtada’ dan Khobar,Fail dan Naibul Fail, dan kaidah Haal 

danTamyiz, dan kaidah-kaidah lain dalam Ilmu Nahwu dan Shorof. Jika kita ingin mencari 

segala sesuatu yang berkaitan denganIlmu Nahwu dan Shorof maka dapat kita temukan 

dalam Alquran. Begitupula dengan tujuh cara pembacaan al-Quran (Qiroah Sab’), kita 

membutuhkan ilmu nahwu dan shorof dalam menelitinya. Kemudian peneliti berfikir, jika 

cara pembacaan alQuran saja mencapai tujuh bacaan, tentu akan ditemukan banyak 

perbedaan tata bahasa dari segi Nahwu dan Shorof dalam perbedaan tersebut, sesuai dengan 

jumlah imam dalam bidang ini. 

 

Dalam penelitian ini akan dibahas tujuh cara pembacaan Al-Quran dalam Surat Al-Naml. 

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan cara Library 

Research. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Nahwu dan 

Shorof. 

 

Terdapat dua rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Pertama,terdapat di 

ayat mana sajakah perbedaan tujuh cara baca Al-Quran dalam Surat Al-Naml. Yang kedua, 

apa bentuk perbedaan tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang bentukperbedaan dari tujuh cara pembacaan Al-Quran dalam Surat Al-

Naml. 

 

Hasil dari penelitian ini ditemukan terdapat dua puluh empat ayat yang mengandung 

perbedaan tujuh cara pembacaan Al-Quran dari segi Nahwu da Shorof. Sebagian besar dari 

ayat tersebut termasuk dalam perbedaan bentukmorfologi, yaitu sebanyak sepuluh ayat , 

perbedaan bentuk pergantian (Ibdaal)sebanyak delapan ayat ,perbedaan bentuk penambahan 

dan pengurangan Zziyadah wa naqsh) terdapat lima ayat ,perbedaan dalam bentuk I’rob 

terdapat empat ayat dan terdapat satu ayat dalam bentuk dialek (Lahjah). Tidak ditemukan  

perbedaan dalam bentukpengawalan dan pengakhiran (Taqdim wat Ta’khir) dan perbedaan 

dalam bentuk nominal. 
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Moch.Amrozi Fahmi. 12310104. 2016. The Differences of Seven Ways of Reciting Al-

Qur’an in Surah An-Naml (The Analysis of Nahwu and Shorof).Thesis.Arabic 

Language and Letters Department.Faculty of Humanities. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University, Malang. 

 

Advisor: Abdullah Zainur Rouf, M.Hi. 

 

Keywords: al-Qiroah al-Sab’, Surat al-Naml. 

 

We have known that Al Qur’an is the primary reference for every field of knowledge. It 

makes Nahwuand Sharaf become important because its principles are taken from Holy 

Qur’an such as Mubtada’ and Khobar, Fail and Naibul Fail, Haaland Tamyiz and others. If 

people want to seek the principle connected to the study of Nahwu and Shorof, it definitely 

can be found in Al Qur’an. It is known the terms of Qiroah Sab’in Al-Qur’an that refers to 

the seven ways of reciting Qur’an. People need the study of Nahwu and Shorof to analyze 

those ways. The researchers wants to analyze the differences of seven ways of reciting Al-

Qur’an in Surah Al-Naml through the analysis of Nahwu and Shorof.  

 

This study investigates the seven ways of reciting Al-Qur’an in Surah Al-Naml. The 

researchers uses the library research to collect the data. And it uses the Nahwu and Sharaf 

approach to analyze the data. 

 

There are two research problems that the researcher wants to analyze. First, what verses 

which contain the differences of seven reciting ways of Qur’an in surah Al-Naml. Second, 

what are the types of the differences of seven reciting ways of Qur’an in surah Al-Naml. The 

objective of this study is to get the understanding about the knowledge of the differences of 

seven ways of reciting Al-Qur’an in Surah Al-Naml 

 

The result of this study shows that there are twenty four verses which contain the 

differences of seven ways of reciting Al-Qur’an analyzed using Nahwu and Shorof. Most of 

those differences are included in the form of morphology which has the total number of ten 

verses. The differences in the form of substitution (Ibdaal)are eight verses. The differences in 

the form of addition and reduction (Ziyadah wa naqsh) are five verses. The differences in the 

form of I’rob are four verses. And the differences in the form of dialect (Lahjah) are one 

verses. In this study, the researcher did not find the differences in the form of prefix and 

suffix (Taqdim wat Ta’khir) and also the differences in the type of nominal form.  
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 محتويات البحث  

 (نحوية صرفية)دراسة تحليلية  في سورة النملالقراءات السبع اختالف  

 صفحة الغالف
 ورقة فارغة

 
 أ .................................................... صفحة العنوان -أ

 ب ......................................................... استهالل -ب

 ج .......................................................... اإلهداء -ج

 د ............................................. كلمة الشكر والتقدير -د

 ه ..................................................... تقرير الباحث -ه

 و .................................................... تقرير المشرف -و

 ز. ............................... تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها -ز

 ح ...................................... ّيةتقرير عميد الكّلّية اإلنسان -ح

 ط.. ......................... تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي -ط

 ي .............................................. باللغة العربية ملخص    -ي

 ل .......................................... باللغة اإلندونيسّية ملخص   -ك

 م ............................................ ملخص باللغة اإلنجليزيّة   -ل

 ن ................................................. محتويات البحث   -م
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 مقدمة

 2 .................................................... خلفية البحث -أ

 5 ..................................................... أسئلة البحث -ب

 5 ................................................... أهداف البحث -ج

 5 ...................................................... فوائد البحث    -د

 6 ...................................................... حدود البحث  -ه

 6 ..................................................... السابقةالدراسة   -و

 7 ....................................................... منهج البحث  -ز

 اإلطار النظري

 9 ............................................ تعريف قراءات السبع -أ

 11 ........................................... ضابط القراءة المقبولة -ب

 13 ..................................... أنواع القراءات حسب أسانيذه   -ج

 14 ...................................... أسماء أئمة القراءات ورواتها -د

 20 ................................... إنزال القرآن على سبعة أحرف  -ه

 21 ............................. معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف   -و

 عرض البيانات وتحليلها

 13 ............................................... ل حول سورة النم -أ
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 12 ........................... اختالف القراءات السبع في سورة النمل -ب

 12 ................................................. تحليل البيانات -ج

 ختتاماال

 03 ...................................................... الخالصة -أ

 02 .................................................... اإلقتراحات -ب

 10 ......................................................... جعثبت المر 
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 الباب األول

 خلفية البحث (أ
يقدول اللده  وعدن هدذا الحفدظ المندزل إلدى رسدولنا المحبدوب. .المحفدو القدرآن كتابندا 

يحفدظ  اللده الدذيو . 2"إن لده لحدافظون"إنا نحن نزلنا الذكر و لت عظمته اتعجالله و جل 
هددذا  األخددرل لحفددظ مددن الوسددائل. و عبدداده المختددارله و رسددو القددرآن مددع وسدديلة مالئكتدده و 

ميددين فددي تيسددير علددى أمددة األلل . ومددرادهنددزول القددرآن علددى سددبعة أحددرف ،الكتدداب الكددريم
صلى الله عليه و سلم الألميدين. ل القرأن على أمة نبينا محمد الله نزّ  حفظه، ألنقراءته و 

سلم حينمدا ة من سؤال النبي صلى الله عليه و من أسباب االختالف هذه القراءات إجابو 
عدن  النبي صلى الله عليده و سدلم الرخصدة مدن اللده تعدالى بدعائده "اللهدم رب خفدف سأل
"،حتى أمر النبدي أن يقدرأ  أمتده القدرآن علدى 3عونتهم" وفي رواية "أسأل الله معافته و 1أمتي

الطبددري بنسددناد ايددة أحمددد وأبددو داود والترمددذي و سددبعة أحددرف. كمددا ورد فددي الحددديث برو 
 صحيح.

سدلم جبريدل عندد أحجدار فقدال : إندي :لقي رسول اللده صدلى اللده عليده و  عن أبي قال
العجددوز، فقددال جبريددل : ثددت إلددى أمددة أميددين، مددنهم الغددالم والخددادم و والشددي  العددا  و بع

فليقددرأوا القدددرآن علدددى سدددبعة أحدددرف، إن اللددده أمرنددي أن أقدددرأ القدددرآن علدددى حدددرف، فقلدددت : 
اللهم خفف عن أمتي، إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال : أسأل الله معافته 

 .0إن أمتي ال تطيق ذلكمغفرته، و و 
                                                           

 2القرآن الكريم سورة الحجر:  2

 222 :ص (2223)سوربايا : هداية،  ،مباحث في علوم القرآنمناع خليل القطان، 1

 122 :ص (1113الكتب اإلسالمية، )جاكرتا : دار ،التبيان في علوم القرآنالشي  محمد علي الصابوني،  3

 222مناع خليل القطان، ص: المرجع السابق،  0
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ى م : أقرأنددي جبريددل علدد، قددال رسددول اللدده صددلى اللدده عليدده و سددلأخددرل فددي حددديثو 
زيددني حتددى انتهددى علددى سدبعة أحددرف )روايددة البخدداري يحدرف فراجعتدده فلددم أزل أسددتزيده و 

إنمدا النبدي صدلى اللده عليده سدلم و  هذه يدل على أن القراءات السبع ليس مدن. و 2(ومسلم
عدز بواسدطة روح األمدين صلى الله عليه وسلم من عندد جدل و هي أنزلت إلى النبي محمد 

 .2نصاية أداء الكلمات القرآنية لفظا و يه السالم معلما لكيفجبريل عل

ذهدددب أكثدددر العلمددداء إلدددى أن المدددراد لمددداء عدددن المدددراد بددداألحرف السدددبعة و اختلدددف الع
إذا نددزل القددرآن ن لغددات العددرب فددي المعنددى الواحددد. و بدداألحرف السددبعة هددو سددبع لغددات مدد

آن علدددى قددددر تلدددك اللغدددات. زل القدددر لدددذلك ندددفللعربيدددة لهجدددات أو لغدددات كثيدددرة. و بالعربيدددة 
لهجددات فقيددل هددي لغددات قددري  وهددذيل  كددذلك هددم اختلفددوا فددي تحديددد سددبع لغددات أوو 

وثقيددف وهددوازن وتمدديم والدديمن. وقيددل أيضددا هددي لغددات قددري  وهددذيل وتمدديم واألزد وربيعددة 
 سعد بن بكر. وهوازن و 

لوعددد اعة أوجدده سددبعة مددن األمددر والنهددي و ن  المددراد بدداألحرف السددبإومددنهم مددن يقددول 
 ن المراد باألحرف السبعة هو:، وهناك من يقول إ2والوعيد والقصص والمثل

 .التأنيثد والتثنية والجمع والتذكير و اختالف األسماء باإلفرا .1
 االختالف في وجوه اإلعراب. .2
 االختالف وجوه التصريف. .3
 االختالف في التقديم و التأخير. .4

                                                           
5Ahmad Fathoni, Lc,MA, Kaidah Qiraat Tujuh(Jakata: Radar Jaya Offset) Hal:  2  

 22( ص:  2220، )مدينة : إدارة الثقافة و النشر الفتح الرباني في العالقة بين القراءات و الرسم العثماني2

 222 :، صمناع خليل القطان رجع السابق،الم2
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 االختالف باإلبدال. .5
 االختالف بالزيادة و النقص. .6
 0االختالف في اللهجات. .7

 أما األئمة المشهورة في هذا العلم سبعة، هم : و 

 نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم  .1
 عاصم بن أبي النّجود  .2
 حمزة بن حبيب بن عّمارة  بن إسماعيل الزيّات .3
 عبد الله بن عامر اليحصبي  .4
 عبد الله بن كثير الداري  .5
 أبو عمرو بن العالء بن عمار  .6
 .2النحوي الكسائي علي بن حمزة .7

لكددل هددذه األئمددة إسددناد مددن اإلمددام إلددى اإلمددام حتددى إمددام األئمددة صددلى اللدده عليدده و و 
سددلم بطريقددة التلقددي لموافقددة شددروط القددراءات المقبولددة التددي سدديذكرها الباحددث فددي البدداب 

 التالي.

ندا ، هذه اختالفات القراءات وردت في جميع السور في القرآن من الفاتحة إلى الو 
 ل التدددي سددديبحثها الباحدددث فدددي هدددذا البحدددث بالطريقدددة النحويدددةلك فدددي سدددورة النمدددوكدددذ

 . والصرفية

                                                           
 22ص: (1121بيروت: دار الكتب العلمية، )في علوم القرآن، مناهل العرفانمحمد عبد العظيم الزرقاني، 0

 22 -22 :ص (1112)بيروت: دار الكتب العلمية،  ،التيسير في القراءات السبعي عمرو عثمان بن سعيد الداني، اإلمام أب 2
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 قد علمنا أن القرآن هو أول مصدر أو أول مرجع لجميع العلم و كذلك علدم النحدوو 
رآن الكدددريم. مثدددل  بددداب تؤخدددذ مدددن القددد والصدددرف كدددل قاعددددة فدددي علدددم النحدددووالصدددرف. ف

غيدددر ذلددددك مددددن اعددددل وبددداب الحددددال والتمييددددز و لفنائددددب االمبتدددداء والخبددددر وبدددداب الفاعدددل و 
 والصددرف . إذا نريددد أن نبحددث عددن كددل شدديء فددي علددم النحددووالصددرفية المباحددث النحويددة
كذلك إذا نريدد أن نفهدم أو نبحدث العربيدة  فدي كتدب التدرا  أو فدي ن. و فنجدها في القرآ

 النحددو فطبعددا نسددتخدم علددم الروايددة العربيددة أو فددي غيددر ذلددك مددن المؤلفددات العربيددة،
 نستعمله في جميع مجل العربية.و  والصرف ،ألن في العربية علم النحووالصرف

والصددرف فددي بحددث هددذا المجددل.  كددذلك القددراءات السددبع، نحتدداج إلددى علددم النحددوو 
فطبعدا هنداك كثيدر مدن االختالفدات  سدبع القدراءاتبلد  القدراءات حتدى  ترأيندا إذا اختلفدو 

 السبع.بحسب قراءة األئمة  والصرفية النحوية

السدبع تتعلدق بعلدم يرل الباحث أن في مجتمعده أو حولده ينتشدر الدرأي أن القدراءات و  
أن القدددراءات السدددبع تتعلدددق بكثيدددر مددددن  يريدددد الباحدددث أن يظهدددر إلددديهماألصدددوات فقدددط. و 

 منها. والصرف النحوو  العلوم،

 يريددد الباحددث أن يفهددم القددراءاتكمددا ر الددذي يريددد الباحددث أن يبحثهددا. و هددذه األمددو و 
 فيها. والصرفية السبع بفهم عميق و كذلك يفهم االختالفات النحوية

 كيف بالسورة النمل ؟ لماذا الباحث اختارها في هذا البحث ؟و 
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قد علمنا أن في سورة النمل ذكرت بعدض قصدص األنبيداء، مثدل قصدة موسدى و قصدة 
مددع صددالح و قصددة لددوط. وذكددرت أيضددا باإلجمددال قصددة سددليمان مددع النملددة و الهدهددد و 

 ملكة سباء و قومها.

المائة في لسور التي آياتها بين الثمانين و قبل يقوم بهذا البحث، قرأ الباحث بعض او 
نظرهددا أيددن ومددريم والحددج والفرقددان والنمددل والقصددص والعنكبددوت. و  الحجددر القددرآن، مثددل

لباحدددث أن أكثرهدددا هدددي سدددورة أكثدددر اخدددتالف القدددراءات السدددبع مدددن هدددذه السدددور. فوجدددد ا
رل الباحث كيف إذا نظرنا إلى القراءات السبع لهذه السورة ثم نحللها بالنظرية يو  النمل.
 . وسوف نعرف ماذا وجدها الباحث في هذا البحث.والصرفية النحوية

 أسئلة البحث (ب
 : ، حدد الباحث هذا البحث إلى أسئلتيناستنادا إلى خلفية البحث

 ؟النمل في أي أية ورد اختالف القراءات السبع في سورة  .1
 ما  وجه اختالف القراءات السبع في سورة النمل ؟ .2

 أهداف البحث (ج
 .النملاختالف القراءات السبع في سورة لمعرفة األية التي ورد فيها  .1
 .وجه اختالف القراءات السبع في سورة النمللمعرفة  .2

 فوائد البحث (د

فوائدد هدذه الفوائدد تنقسدم إلدى قسدمين، الهذا البحث له الفوائد الكثيدرة. و إن 
 الفوائد التطبيقية.لنظرية و ا

 الفوائد النظرية   .1
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 علم القراءات السبع في القرآن الكريم و أئمته. لمعرفة .1
 فهما عميقا. والصرف للفهم على علم النحو .2
 القراءات السبع.و  والصرف م الباحث في علم النحولترقية فه .3

 الفوائد التطبيقية .2
القراءات السبع و الصرف يكون هذا البحث دراسا سابقا في علم النحو و  .1

لجميع الطالب في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 بماالنج خاصة طالب اللغة العربية وأدبها.

في المكتبات المركزية والكلية يكون هذا البحث زيادة المجموعة  .2
 القسمية.و 

 حدود البحث (ه
ع نظرا إلى موضوع هدذا البحدث، يوجدد كثيدر مدن اخدتالف القدراءات السدب

فدددي القدددرآن الكدددريم ويحددددد الباحدددث فقدددط فدددي سدددورة النمدددل و كدددذلك يحددددد فدددي 
األية في  باحث فقطاآليات التي ورد فيها اختالف القراءات السبع و يحددها ال

التي يستطيع أن يحللهدا بالقواعدد النحويدة و الصدرفية. وال فدي جهدة الصدوتية مثدل 
ألنها أكثدر .لمد وما يتعلق بها، القصر واالوقف التقليل، ، السكتة،النقل، الوصل

 في االختالف وأقل في الحجة والتحليل.
 الدراسات السابقة (و

 في هذا البحث هناك بعض الدراسات السابقة، منها :
( طالددب قسددم التربيددة اإلسددالمية  كليددة التربيددة جامعددة 12211120َرْمَضددْنْي ) .1

ي بحثدده . فدد1121موالنددا مالددك إبددراهيم اإلسددالمية الحكوميددة بمدداالنج سددنة 
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تحت الموضوع "تطبيق منهج تعلم القراءات السبع في معهد تحفديظ القدرآن 
(PPTQ) "21روضة الصالحين بماالنج. 

( طالبددة فددي كليددة علددوم 212122112001)( Shifa Noviga)شدديفا نوفيغددا  .2
المواصدددلة جامعدددة شدددريف هدايدددة اللددده اإلسدددالمية الحكوميدددة بجاكرتدددا الددددعوة و 

موضوع "فعالية منهج تعليم القراءات السبع . في بحثها تحت ال1121سنة 
 .22في مؤسسة اللغة و علوم القرآن بجاكرتا"

لعربيدة و آدبهدا كليدة اإلنسدانية ( طالبة قسم اللغة ا10321122لونة الزهراء ) .3
الثقافددة فددي جامعددة موالنددا مالددك إبددراهيم اإلسددالمية الحكوميددة بمدداالنج سددنة و 

راءات فددددي القددددرآن الكددددريم فددددي بحثهددددا تحددددت الموضددددوع "غرائددددب القدددد 1112
 .21أسرارها و أسبابها"

لبحددث فدالفرق بددين البحثددين المددذكرين األولددين و هدذا البحددث. فأمددا هددذا ا
أمددددا البحثددددان يسددددتجدمان مددددنهج البحددددث يسددددتجدم مددددنهج البحددددث الكيفددددي و 

اسدددتخدم فقدددط قدددراءة  يختلدددف بهدددذا البحدددث ألنددده الكمدددي. و البحدددث األخيدددر
 فص.مام عاصم عن رواية اإلمام حاإل

 منهجية البحث (ز
 نوع البحث. .1

                                                           
روضة الصالحين بماالنج، )ماالنج: جامعة  )PPTQ(منهج تعلم القراءات السبع في معهد تحفيظ القرآن رمضني. تطبيق  21

 (1121موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، 

جامعددة شددريف هدايددة اللدده  :جاكرتددا (,فعاليددة مددنهج تعلدديم القددراءات السددبع فددي مؤسسددة اللغددة و علددوم القددرآن بجاكرتددا .شدديفا نوفيغددا22
 )1121سالمية الحكومية اإل

)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، ، غرائب القراءات في القرآن الكريم أسرارها و أسبابها، لونة الزهراء12
1112) 
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نددوع البحددث الددذي يسددتخدمه الباحددث هددو البحددث الكيفيددو هددو البحددث و 
الذي يحصل على البيانات التحليلية بشكل الكلمات المكتوبة أو المنطوقدة 

 .23من النا  أو السلوك من المباحث
 مصادر البيانات. .2

در قسدددم إلدددى قسدددمين، المصدددأمددا المصدددادر البياندددات فدددي هدددذا البحددث ينو 
القددرآن المصدددر الثددانوي. فأمددا المصدددر األساسددي هددو كتدداب اللدده األساسددي و 

أما المصدر الثانوي هو الكتب التي تتعلدق بعلدوم الكريم خاصة سورة النمل و 
 .والصرف  علوم النحولسبع والكتب تتعلق بالقراءات ا

 طريقة جمع البيانات. .3
ا البحدددث أمدددا طريقدددة جمدددع البياندددات التدددي يسدددتخدمها الباحدددث فدددي  هدددذ

هدي الدراسدة المقصدودة بهدا جمدع البياندات بمسداعدة المدواد  بطريقة المكتبية
مدددن المؤلفدددات  20غيدددر ذلدددكالمكتبدددة مثدددل الكتدددب والمعددداجم و الموجدددودة فدددي 

 العلمية التي تتعلق بهذا البحث.
 طريقة تحليل البيانات. .4

أمدددا طريقدددة تحليدددل البياندددات لهدددذا البحدددث،  يسدددتخدم الباحدددث المددددخل 
يحلدددل الباحدددث اآليدددة التدددي ورد فيهدددا اخدددتالف القدددراءات الصدددرفي و و النحدددوي 

 .ماتعلق بهت الكتب التي بمساعدة والصرف بقواعد النحو

 
  
                                                           
13Lexi J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya)hal:  4 
14Op.cit. Lexi J. Moleong, Hal 6 
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 الباب الثاني

 تعريف القراءات السبع (أ

التعاريف من القراءة السبع لغة في هذا الباب، يحاول الباحث أن يأتي 
ما يتعلق تعريف القراءة السبع و  ف نعلم ماسو واصطالحا والتعارف من بعض العلماء و 

 بها.  

 مصدر وهي والقراءة في اللغة مشتقة من مادة )ق ر أ( قراءة، جمع تاالقراءو 
في االصطالح و  .22قارئ بمعنى تلى و. يقال قرأ فالن يقرأ قراءة قرآنا فه22لقرأ سماعي

 من العلماء. سوف يقدم الباحث ثالثة األراء 

 التعريف عند الزرقاني :

 بالقران النطق في غيره مخالفا به أئمة القراء من اإلمام إليه يذهب هبهي مذ
الطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف و مع اتفاق الروايات  الكريم، 

 .22أم في نطق هيئها

 ابن الحزري : عند شمس الدين 

 اتفاقا أدائها وطريق القرانية، بالكلمة النطق كيفية به يعرف علم هي القراءات
  .20لناقله وجه كلو  عز  مع اختالفاو 

                                                           

 22( ص: 1111)الرياض: مكتبة التوبة،  أثره في العلوم الشرعية،و أطواره و علم القراءات نشأته نبيل بن محمد إبراهيم، 15 

 22، ص: الرسم العثمانيو الفتح الرباني في العالقة بين القراءت السبع المرجع السابق، 22 

 112-211، ص: مناهل العرفان في علوم القرآنالمرجع السابق، 22 

 2( ص: 1123، )بيروت: دار الكتب العلمية، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةعبد الفتاح القاضي، 20 



11 
 

 عند بدر الدين الزركشي :

كيفيتها و  القراءة السبع هي اختالف ألفا  الوحي المذكور في كتابة الحروف أ
 .22غيرهماو تثقيل و من تخفيف 

نظرا من التعاريف السابقة يخالص الباحث أن القراءات السبع علم يعرف بها 
الكلمات القرأنية مع النقول المتواترة من اإلمام القراءات اختالف كيفية أداء النطق ب

 سلم. و السبع تسند إلى رسول الله صلى الله عليه 

وأما كيفية أداءها. و موضوع هذا العلم، الكلمات القرآنية من أحوال النطق بها و 
الصيانة عن التحريف و فائدته، للعصمة من الخطاء في النطق بالكلمات القرآنية و ثمرته 

أشرفها لشدة تعلقه بأشرف و هو فضله، أنه من أشرف العلوم الشرعية، أو التغيير. و 
عمر حفص بن عمر و قيل أبو واضعه، أئمة القراءة وأما الكتاب السماوي المنزل. 

عبيد القاسم بن سالم. استمداده، النقول الصحيحة و أول دون فيه، أبو الدوري. 
 . 11سلمو لى النبي صلى الله عليه المتواترة عن علماء القراءات الموصولة إ

يرجع عهد القراء و سلم، و هي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه و 
الذين أقاموا النا  على طرائقهم في التالوة إلى عهد الصحابة، فقد اشتهر باإلقراء منهم 

علي بن أبي و موسى األشعري، و أبو ابن مسعود، و زيد بن ثابت، و : أبي بن كعب، 
كلهم يسند إلى و التابعين في األمصار. و عنهم أخذ كثير من الصحابة و غيرهم . و الب، ط

 . 12سلمو رسول الله صلى الله عليه 
                                                           

 22( ص: 2222)مكة: جامعة أم القرل،  ،األحكامو أثرها في التفسير و القراءات محمد بن عمر بن سالم بازمول، 19 

 2عشر المتواترة، ص: المرجع السابق، البدور الزاهرة في القراءات ال11 

 221، ص: مباحث في علوم القرآن المراجع السابق، مناع خليل القطان،12 
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مما و نازل ما نصه : و قال السيوطي عند كالمه على تقسيم اإلسناد إلى عال و 
 روايةو يشبه هذا التقسيم الذي ألهل الحديث، تقسيم القراء أحوال اإلسناد إلى قراءة 

اتفقت عليه و نحوهم، و العشرة أو وجه. فالخالف إن كان ألحد األئمة السبعة أو طريق و 
لمن يعده فنازال، و إن كان للراوي عنه، فرواية. أو قراءة. و الطرق عنه، فهو الروايات 
 . 11راجع إلى تخيير القارئ فيه، فوجهو ال على هذه الصفة مما هو فطريق. أ

 

 ضابط القراءة المقبولة (ب

تاج وضعفا بحسب حال الناقلة، فقد احالناقلة يختلف قوة و ان النقل بعز لما كو 
 ولة. وغير المقباألمر إلى ضابط تميز به القراءة المقبولة 

قد ضبط العلماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم، و 
احتماال، و ف ولوافقت رسم أحد المصاحو بوجه، و هي : كل قراءة وافقت العربية ولو 
 صح سندها فهي القراءة الصحيحة.و 

يتبين من هذا الضابط ثالثة شروط يتوقف قبول القراءة على اجتماعها كلها و 
 هي :و 

 بوجه.و الشرط األول : موافقة العربية ول

كان و  معنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، ولو 
: )واتقوا ه، فال يصح مثال االعتراض على قراءة حمزة مختلفا فيه اختالفا ال يضر مثل

                                                           

 112ص: ، مناهل العرفان في علوم القرآنالمرجع السابق،  11 
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األرحاْم(، بجر األرحام بأنه عطف على الضمير المجرور بدون و ي تساءلون به ذالله ال
 الكوفيون يجيزون مثل هذا العطف.  و خالف أهل البصريين و هو إعادة حرف الجر، 

 احتماال.و الشرط الثاني : موافقة خط أحد المصاحف ول

أن النطق قد يوافق رسم المصحف تحقيقيا، إذا كان مطابقا للمكتوب، ذالك و 
تقديرا باعتبار ما أن الرسم المصحف له أصول خاصة به تسمح و يوافقه احتماال أو 

االصطالحي. و الرسم ينقسم إلى القسمين، القياسي و بقراءته على أكثر من وجه. 
الوقف و بتداء الكلمة تصوير اللفظي بحروف هجائية مع مراعة االو فالقياسي ه

ما كتبت به الصحابة رضوان الله عليهم و الرسم االصطالحي هو . 13عليها
على سبيل و يريد الباحث هنا الرسم االصطالحي المصحف العثماني. و .10المصحاف

المثال :  )ملك يوم الدين( رسمت "ملك" بدون األلف في جميع المصحف، فمن قرأ 
من قرأ "مالك" باأللف موافق و للرسم تحقيقيا، ملك يوم الدين بدون األلف موافق 

 للرسم تقديرا لحذف األلف من الخط اختصارا. 

 التواتر.و الشرط الثالث : صحة السند أ

أن يروي القراءة عدل ضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو 
 ال علة.و من غير شذوذ 

                                                           

 202 ( ص:2222، )دمسق: مطبعة الصبك، علوم القرآن الكريم الدكتور نور الدين عتر، 23 

 11ص:  قة القراءات بالرسم العثمانيمحمد سالم محسن، الفتح الربني في عال 10 
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بطين بحيث تكون مشهورة يشترط في هذه القراءة أن تنال ثقة أئمة الضاو 
 .12لديهم متلقاة بالقبول عندهم

 

 واع القراءات حسب أسانيده:أن (ج

هنا سيبين الباحث عن هذه المسألة و هناك ست القراءات بحسب أسانيدها. 
 التي ال تجوز القراءات بها.و سوف نعرف أين القراءات التي تجوز القراءات بها و 

لها غفير ال يمكن تواطؤهم على الكذب هي القراءة ما نقو القراءة المتواترة :  .1
 هذه القراءة غالب القراءات.و عن مثلهم إلى منتهى السند. 

استفى شروط القراءة و هي القراءة ما صح سندها و القراءة المشهورة :  .2
هذا و ال من الشذوذ، و اشتهر عند القراء فال يعدوها من الغلط و الصحيحة 

 .12ل إنكارهاال يحو ال يجوز ردها، و تصح القراءة بها، 
لم و العربية، أو خالف الرسم أو هي القراءة ما صح سندها و :  قراءة اآلحد .3

 .12هذا ال تجوز القراءة بهاو يشتهر االشتهار المذكور، 
العربية و وافق رسم المصحف و هي ما لم يصح سندها ولو القراءة الشادة :  .4

" نصب "يومو مثال قراءة "َمَلَك يوم الدين" بصيغة الماضي في "ملك" 
 مفعوال.

                                                           

 200 ص: للدكتور نور الدين عتر، ،علوم القرآن الكريمالمرجع السابق،  25 

 200نفس المراجع، ص:  26 

 220المرجع السابق، مباحث في علوم القرآن، ص:  27 
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مثل ذلك القراءات التي جمعها  هي المختلقة المكذوبة.و قراءة الموضوع :  .5
 .10محمد بن جعفر الخزاعي، ونسبها إلى أبي حنيفة

هي ما زيد القراءة و هي ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، و قراءة المدرج :  .6
ذ  كان وراءهم ملك يأخو على وجه التفسير كما نقل عن ابن عبا  أنه قرأ "

غصبا". فكلمة صالحة ليست من قراءة القرآن، إنما هي  صالحة كل سفينة
 التفسير.

  .12اماألولى تجوز القراءة بهو األخيرة ال تحل القراءة بها،  وهذه األنواع األربعة

 رواتها.و أسماء أئمة القراءات  (د

 عن اإلمام المشهور بالضبط لم يؤخذ إالو هناك الشروط العالية لألئمة القراءات 
التلقي عنه. فكان و طول العمر في مالزمة اإلقراء مع االتفاق على األخذ منه و مانة واأل

 هم :و ، المشهورين راويينالمن كل اإلمام كان و اإلمام المشهور بهذه الشروط سبعة 

 الشاميابن عامر  .1
ه قاضي دمشق في  12اسمه عبد الله بن عامر اليحصوبي ولد سنة 

و من الطبقة هوقيل أبا نعيم. و يكّنى أبا عمران و خالفة الوليد بن عبد الملك 
غير أبي و ليس من القراء السبعة من العرب غيره و ، 31من التابعين الثانية
 .32مائةو توفي بدمشق سنة ثماني عشرة و و عمر 

                                                           

 132المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص:  28 

 202 ص: للدكتور نور الدين عتر، ،آن الكريمعلوم القر   السابق، المرجع 29 

 22ص: ( 1112)بيروت: دار الكتب العلمية  جامع البيان في القراءات السبع المشهورة،عمر عثمان بن سعيد الداني، و أب 31 

 20المرجع السابق، التيسر في القراءات السبع، ص:  32 
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فمسند هذا اإلمام أخذ عن أبي الدرداء عويمر بن عامر صحابة النبي  
أخذ و اب المخزومي، عن المغيرة بن أبي شهو سلم و صلى الله عليه 

المغيرة عن عثمان بن عفان رضي و سلم و الدرداء عن النبي صلى الله عليه و أب
 .31سلمو الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه 

ن ذكوان عبد الله بن أحمد بن بشير بو فأما الراوي من هذا اإلمام ه
هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة هدد( و  102 -223الدمشقي)
 .33هدد( 101 -223الدمشقي)

 ابن كثير المكي. .2
معبد. ولد سنة و أبو محمد أو اسمه عبد الله بن كثير الداري المكي أب

مائة بمكة و توفي سنة عشرين ن إمام النا  في القراءة بمكة. و هدد، كا 02
 .30المكرمة

أخذ القراءة عن ثالثة اإلمام، عبد الله بن السائب المخزومي صحابة 
دربا  مولى ابن و الحجاج و مجاهد بن جبر أبو سلم و لله عليه النبي صلى ا

عبا . قرأ عبد الله بن السائب على أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه 
دربا  على ابن عبا  عن النبي صلى الله عليه و قرأ مجاهد و سلم و 
 .32سلمو 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم و فأما الراوي من هذا اإلمام ه
ومحمد هدد(  121-221افع بن أبي بزة المؤذن المكي لقب بالبزي)بن ن

                                                           

 11نفس المرجع، ص:  31 

 0ي القراءات العشر المتواترة، ص: المرجع السابق، البدور الزاهرة ف 33 

 201المرجع السابق، مباحث في علوم القرآن، ص:  30 

 11المرجع السابق، التيسر في القراءات السبع، ص:  32 
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-222محمد بن خالد بن سعيد المكي لقب بقنبل) بن عبد الرحمن بن
 .32هدد(122

 عاصم الكوفي. .3
ويقال ابن بهدلة وقيل  بكر عاصم بن أبي النجود األسدي.و أبوهو 

رئا متقنا،آية في كان قا.و 32بهدلة اسم أبيه وهو من الطبقة الثالثة من التابعين
حسن الصوت بقراءة القرآن. توفي سنة سبع و الفصاحة و اإلتقان و التحرير 

 .30مائةو عشرين و 
عن أبي و أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي و 

علي بن أبي و مريم بن رّز بن حبي . قرأ عبد الرحمن على عثمان بن عفان 
على عبد الله بن مسعود و بن ثابت على زيد و على أبي بن كعب و طالب 

قرأ مريم بن رّز على عثمان و سلم. و رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه 
 .32سلمو بن عفان عن النبي صلى الله عليه 

ممن اشتهر بالرواية عنه حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي البزار و 
-22)بن سالم الكوفي األسدي وشعبة بن عيا  ه(  201-21الكوفي )

 .01هدد( 223
 

 عمرو.و أب .4

                                                           

 122المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص:  32 

 20المرجع السابق، جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، ص:  37 

 121-122ص:  مناهل العرفان في علوم القرآن، ،السابق جعالمر  30 

 12المرجع السابق، التيسير في القراءات السبع، ص:  32 

 2المرجع السابق، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ص:  01 
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زبان بن العالء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن و عمر و ه أباسم
بن تميم البصري. و الحر  بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمر 

ثقة و أمانة و . كان أعلم النا  بالقراءة مع صدق 02ستين هدو ولد سنة ثماني 
 .03ة بالكوفةمائو خمسين و توفي سنة أربع و . 01في الدين

من أهل البصرة فمن أهل و أخذ القراءة عن جماعة من أهل الحجز 
عطاء بن رباح وعبد الله و عكرمة بن خالد و سعيد بن جبير و مكة مجاهد 

حميد بن قيس األعرج، هم و محمد بن عبد الرحمن بن محيصن و بن كثير 
 من أهلو سلم و أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و أخذ عن ابن عبا  

من أهل البصرة و شيبة بن نصاح و يزيد بن رومان و المدينة يزيد القعقع 
أخذ هؤالء من و غيرهما. و يحي بن يعمر و الحسن بن أبي الحسن البصري 

 سلم.و البصرة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و أهل المدينة 
ممن اشتهر الرواية عنه حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان و 

شعيب صالح بن زياد بن و أبو هدد( 102الدوري المشهور بأبي عمر) األزدي
 .00هدد(122عبد الله بن إسماعيل الرستوبي السوسي المشهور بالسوسي)

 حمزة الكوفي. .5
اسمه حمزة بن حبيب بن عمارة بن بن إسماعيل الزيات الفرضي 

 . ولد سنة02، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابةعمارة أبا يكني التميمي

                                                           
41 Op. Cit. Kaidah Qiraat Tujuh, Hal : 8 

 121، ص: العرفان في علوم القرآن مناهلالمرجع السابق،  01 

 20المرجع السابق، التيسير في القراءات السبع، ص:  43 

 121المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص:  00 

 63: ص المشهورة، السبع القراءات في البيان جامع السابق، المرجع 45 
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عارفا و مولى عكرمة بن ربيع.كان ورعا بكتاب الله، مجودا له و ثمانين.وه
 .02مائةو خمسيىن و العربية، حافظا للحديث. توفي سنة ست و بالفرائض 

محمد سليمان بن مهران األعماش و أخذ القراءة من الجماعة منهم أب
حمران بن أعين. قرأ األعماش على و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى و 

قرأ و ي بن وثاب قرأ يحي على علقمة بن قيس، على زر بن حبي  يح
 .02سلمو زر على ابن عبا  عن النبي صلى الله عليه و علقمة 
خلف بن هشام و خالد. فأما خلف فهو ممن اشتهر بالرواية عنه، خلف و 

بن طالب البزار ويكنى أبا محمد كان عابدا زاهدا توفي ببغداد سنة تسع 
يقال و خالد بن خالد الصيرفي الكوفي و خالد فهمائتين. وأما و عشرين و 

لقب بأبي عيسى، توفي سنة بها سنة عشرين و ابن خالد الصيرفي 
 .00مائتينو 

 نافع المدني. .6
رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولى جعونة بن و أبو وه

 02أصبهانو شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب أصله أصفهان أ
وانتهت عبد الرحمن ولد سنة سبعين. و أبو الحسن أو أبو رويم أو يقال أبو 
 .21مائةو ستين و توفي بها سنة تسع و ليه رياسة اإلقراء بالمدينة ع

                                                           

 203المرجع السابق، مباحث في علوم القرآن، ص:  02 

 12لوم القرآن، ص: المرجع السابق، التيسير في ع 02 

 123المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص:  00 

 2المرجع السابق، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ص:  02 

 203المرجع السابق، مباحث في علوم القرآن، ص:  21 
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جعفر يزيد بن القعقاع القارئ و أخذ القراءة عن الذين سماهم خمسة أب
عبد و أبو شيبة بن نصاح القاضي و داود عبد الرحمن بن هرمز األعرج و أبو 

أخذ هؤالء و روح يزيد بن رومان و أبو م بن جندب الهذلي القاص الله مسل
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن أبي و ابن عبا  و القراءة عن إبي هريرة 

 .22سلمو بن كعب عن النبي صلى الله عليه 
عثمان بن سعيد و قالون. فأما ورش فهو ممن اشتهر بالرواية عنه ورش و 

الورش في أصل اللغة و لشدة بياضه،  لقب بورشو المصري يكنى أبا سعيد 
. 21يطلق على شيء يصنع من اللبن فيصح أن يضرب به المثال في البياض

عيسى بن مينا المدني و أما قالون فهو مائة. و تسعين و توفي بمصر سنة سبع 
روي أن نافعا لقبه به لجودة و لقب بقالون. و يكنى أبا موسى و معلم العربية 

 .23مائتينو توفي بالمدينة سنة عشرين و لروم جيد. قراءته، ألن قالون بلسان ا
 الكسائي الكوفي. .7

لقب بالكسائي ألنه و الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي. و أبو فه
كان أوحد و أوحدهم بالغريب و و أنه أحرم في كساء. كان أعلم النا  بالنح

ين توفي بَرنُبويه قرية من قرل الري حو  كانوا يكثرون عليه.و النا  بالقرآن 
 . 20مائةو ثمانين و توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع 

عيسى بن عمر الهمداني و أخذ القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات 
هؤالء و غيرهم من مشاي  الكوفيين. و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى و 

                                                           

 11المرجع السابق، التيسير في القراءات السبع، ص:  22 

 321ناهل العرفان في علوم القرآن، ص: المرجع السابق، م21 

 123نفس المرجع، ص:  23 

 120-123نفس المرجع، ص:  20 
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قرأ على أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
 . 22سلمو 

و الحار  فهو الدوري. فأما  أبو الحار  و الرواية عنه أبممن اشتهر بو 
في بالد و إلى َمر  نسبة المروزيو الليث بن خالد البغدادي المروزي. 

ضبطا. توفي سنة أربعين و . كان من أجالء أصحاب الكسائي ثقة 22فار 
حفص بن عمر بن عبد العزيز بن  عمرو أبو أما الدوري فهو مائتين. و 

موضوع بالجانب و هو الدوري نسبة إلى الدور و ي. صهبان األزدي الدور 
 . 22الشرقي من بغداد

 
 إنزال القرآن على سبعة أحرف.  (ه

 منهم من الصحابة، كبير جميع عن أحرف سبعة على القران نزول حديث روي
 بكر،و أبو  هريرة،و أبو  ابن عبا ،و  مسعود ابنو  عثمان بن عفان،و  عمر بن الخطاب،

 أرقم، بن زيدو  أبي بن كعب،و  األنصاري، طلحةو أبو  دري،الخ سعيدو أبو  جهم،و أبو 
 سلمة، أبي بنو عمر و  عوف، الرحمن بن عبدو  سرد، بن سليمانو  جندب، بن سمرةو 
 أمو  حذيفة،و  أنس بن مالك،و  حكيم، بن هشامو جبال،  معاذ بنو  العاص، بنو عمر و 

 أحد الءفهؤ  .أجمعينأرضاهم  عنهم الله األنصاري، رضي أيوب أبي امرأة أيوب

                                                           

 12المرجع السابق، التيسير في القراءات السبع، ص:  22 

 120المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص: 22 

 121المرجع نفسه، ص:  22 
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الحديث الذي يذكر فيها إنزال القرآن على  رواه وحكاه إال منهم ما ،صحابة وعشرون
  .ومنه قد ذكر الباحث في مقدمة البحث 20سبعة أحرف

 

 
 معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف. (و
أما األحرف و الثمانية. و ن المراد بالسبعة حقيقتها العدد المعدود بين الستة إ

ومعناها التي أرادها النبي صلى الله علي سلم أوجه اللغات ألن ، 22فهي جمع من حرف
كما المراد لهذه المسألة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم   21الحرف قد يراد بالوجه

 : "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
فكلمة "على" تشير إلى أن هذا الشرط للتوسعة والتيسير. بمعنى ؛ أنزل القرآن 

ى القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل موسعا فيه عل
 .22من صاحبه كأنه قال أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة

سيذكر الباحث أراء العلماء عن معاني إنزال القرآن على سبعة وفي هذا،  
 أحرف.
سبع لغات من لغات ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بسبعة أحرف هي  .1

قيل أيضا هي و اليمن. و تميم و هوازن و ثقيف و هذيل و لغات قري   العرب. فهي
 .21سعد بن بكرو هوازن و ربيعة و األزد و تميم و هذيل و لغات قري  

                                                           

 3 1 :ص ،(2201 ،: دار الكتب العلميةبيروت) ،السبع ءتالقرا فى الحجة محمد، ابن الرحمن عبد زنجلة،20 

 21، ص: مناهل العرفان في علوم القرآنالمرجع السابق،  22 

  12ص:  (2222)مكة: دار المنارة،  ،الدانيو األحرف السبعة للقرآن إلمام القراء أبي عمر الدكتور عبد الميمن طحان،  21 

 111ص:  ،التبيان في علوم القرآن المرجع السابق، 22 
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وقيل إن المراد بها هي سبعة أصناف في القرآن الكريم. ولكن أصحاب هذه  .2
كبيرا. القول يختلفون في تعيين هذه األصناف وفي أسلوب التعبير عنها اختالفا  

فمنهم من يقول إنها أمر ونهي وحالل وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. ومنهم 
من يقول إنها وعد ووعيد ووحالل وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. ومنهم من 

 .23يقول إنها محكم ومتشابه وناس  ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص
معنى واحد، و ن المراد بها أوجه من األلفا  المختلفة في كلمة واحدة وقيل إ .3

نحوي. فهذه األلفا  السبعة و قصدي و اسرع و عجل و تعال و أقبل و : هّلم ونح
هذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه و  طلب اإلقبال.و معناها واحد ه

 .20غيرهماو الطواحي و الحديث منهم ابن جرير الطبري و 
 وقيل إن المراد بها االختالف في أوجه السبعة. فهي : .4

 .التأنيثو التذكير و الجمع و التثنية و فراد اختالف األسماء باإل .1
 االختالف في وجوه اإلعراب. .2
 االختالف وجوه التصريف. .3
 التأخير.و االختالف في التقديم  .4
 االختالف باإلبدال. .5
 النقص. و االختالف بالزيادة  .6
 .22االختالف في اللهجات .7

 
                                                                                                                                                               

 222-220، ص: مباحث في علوم القرآنالمرجع السابق،  21 

  112 ص:التبيان في علوم القرآن، المرجع السابق،  23 

 112المرجع نفسه، ص:  20 

 22المرجع السابق، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص:  22 
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 الباب الثالث

 وتحليلها عرض البيانات

 حول سورة النمل .أ
سلم : من قرأ طس و ب عن رسول الله صلى الله عليه عن أبي ابن كع

كذب به و سليمان كان له من األجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان 
 .22ينادي ال إله إال اللهو يخرج من قبره وهو إبراهيم و صالح و شعيب و هود و 

وترتيبها المصحفي السابعة  22هي سورة المكية وعدد آياتها ثال  وتسعون
،  جائت بعد سورة الشعراء وقبل 0222وأما حروفها  2222اتها والعشرون وعدد كلم

سورة القصص بدأت بأحد حروف الهجاء "طس" وفيها سجدة في اآلية رابع وعشرين 
 .20وذكرت فيها البسملة مرتين

أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يسير إلى إعجاز القرآن ببالغة نظمه وعلو 
ت عن قصص بعض األنبياء بنيجاز في البعض وإسهاب معانيه والتنويه بشأنه. ثم تحدث

في البعض. وذكرت باإلجمال قصة موسى وقصة صالح وقصة لوط، وما نال أقوالهم 
 .22من العذب بسبب إعراضهم عن دعوة الله وتكذيبهم لرسله الكرام

                                                           
ألربعين الزائدة عليها، )مغربي: مؤسسة سما، او أبي القاسيم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي، الكامل في القراءات العشر  22

 12ص: ،(1112

 121( ص: 1112القرآن وفضائلها، )رياض: دار ابن الجوزي،  سورالدكتور منيرة محمد ناصر، أسماء  22 

68 www.e-quran.com/tareef-27.html1122-2-21 :مصتحف في      
 121، ص: فضائلهاو أسماء سور القرآن المرجع السابق،  69 
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ثم تحدثت بالتفصيل عن قصة داود وولده سليمان وبلقيس، وبدأت باإلشارة 
ى داود وسليمان، بعدها ذكرت قصة سليمان مع النملة ومع الهدهد إلي نعمة الله عل

ومع ملكة سبأ وقومها وفيها تظهر نعمة الله على داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه 
النعمة. وفي ختام سورة النمل نجد آية قوية تحدثت عن قدرة الله ومظاهر العظيمة 

 .21والقدرة في هذه الوجود

رة النمل وهو أشهر أسمائها وهكذا سميت في واسمها التوقيفي هو سو  
المصاحف وكتب التفسير والحديث. وقد وردت تسميتها في كالم بعض الصحابة: عن 
ابن عبا  رضي الله عنهما قال : أنزلت سورة النمل بمكة. وعن ابن الزبير رضي الله 

 .22عنهما قال : نزلت سورة النمل بمكة

ة النملة نصحت بقية النمل واعتذرت وسميت سورة النمل الشتمالها على قص
عن سليمان وجنوده ففهم سليمان الذي علمه الله منطق الطير والدواب كالمها. ولفظ 

 النمل لم يقع في سورة من القرآن غيرها. 

وهناك بعض األسماء االجتهادية ومنها سورة سليمان وسورة الهدهد وسورة 
ء واجتهادهم ولم تثبت عن رسول الله طس. و هذه األسماء الثالثة هي من وضع العلما
 . 21صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليهم

                                                           

( ص: 2202، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مقاصدها في القرآن الكريمو أهداف كل سورة عبد الله مححود سحاتة،  71 
123 

 123ص: أسماء سور القرآن وفضائلها، المرجع السابق،  71 

 120فضائلها، ص: و المرجع السابق، أسماء سور القرآن  21 
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سبب نزول هذه السورة عن سفيان الثوري في قوله "وسالم عباده الذين 
 . 23اصطفى" قالت : نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

وعن اإلمام البخاري في صحيحه حدثنا عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وفق النبي صلى الله عليه وسلم قليب بدر فقال : 
هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ ثم قال : إنهم اآلن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة 

إنهم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول  فقالت : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم
  .  20لهم هو الحق. ثم قرأت )إنك ال تسمع الموتى( حتى قرأت اآلية

 اختالف القراءة السبع في سورة النمل. .ب
 بشرل للمؤمنين.و : هدل  1في اآلية قوله تعالى أئمة القراءات في  اختلفوا .1

 (1)لْْلُمْؤْمْنيَن ُهد ى َوُبْشَرى 

 : بشهاب قبس. 2في اآلية  قوله تعالىفي قراءة  راءاتواختلفوا أئمة الق .2

َها ْبَخَبٍر َأوآتْيُكْم  َلَعلَُّكْم  ِبِشَهاٍب قَ َبسٍ ْإْذ قَاَل ُموَسى أْلَْهْلْه ْإنّْي آَنْسُت نَارًا َسآتْيُكْم ْمندْ
 (2َتْصطَُلوَن)

 : رآها تهتز. 21في اآلية قوله تعالى وكذلك اختلفوا في  .3

َكأَندََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدْبرًا َوَلْم يُدَعقّْْب يَا ُموَسى اَل َتَخْف ْإنّْي   َلمَّا رَآَها تَ ْهتَ ز  ف َ َوأَْلْق َعَصاَك 
  (21اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن )

                                                           
73 http://ar.m.wikipedia.org/wiki/مصتحف في: 22-2-1122سورة_النمل    

 222(، ص: 1111أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، )دمشق: دار ابن كثير،  74 
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http://ar.m.wikipedia.org/wiki/سورة_النمل


26 
 

 : ال يحطمّنكم سليمان. 20في اآلية قوله تعالى وكذلك اختلفوا في  .4

اَل َيْحِطَمنَُّكْم ْت َنْمَلٌة يَا أَيدَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساْكَنُكْم َحتَّى ْإَذا أَتَدْوا َعَلى َواْد النَّْمْل قَالَ 
 (20َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن ) ُسَلْيَمانُ 

 : ما لَي ال أرل الهدهد. 11في اآلية قوله تعالى وكذلك اختلفوا في  .5

َر فَدَقاَل   (11أَْم َكاَن ْمَن اْلَغائْْبيَن ) َما ِلَي اَل َأَرى اْلُهْدُهدَ َوتَدَفقََّد الطَّيدْ

 ليأتيني بسلطان مبين.و : أ 12كذلك اختلفوا في قوله تعالى في اآلية و  .6

بَدنَُّه َعَذابًا َشْديًدا أَوأَلَْذَبَحنَُّه   (12) لََيْأتَِينِّي ِبُسْلطَاٍن ُمِبينٍ و أَ أَلَُعذّْ

"من و : "فمكث غير بعيد" 11كذلك اختلفوا في قوليه تعالى في اآلية و  .7
 سبن بنبن يقين".

َر بَِعيدٍ  ُتَك  َفَمَكَث َغي ْ  (11) ِمْن َسَبٍإ بِنَ َبٍإ يَِقينٍ فَدَقاَل َأَحْطُت ْبَما َلْم ُتْحْط بْْه َوْجئدْ

يعلم ما و" "أال يسجدوا لله":  12في اآلية ه تعالى يقولوكذلك اختلفوا في  .8
 ."ما تعلنونو تخفون 

ْخرُْج اْلَخْبَء ْفي السََّماَواْت َواأْلَْرْض َويَدْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما الَّْذي يُ َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه 
 (12تُدْعْلُنوَن )

 : فألقه إليهم. 10في اآلية قوله تعالى وكذلك اختلفوا في  .9

ُهْم فَاْنظُْر َماَذا يَدْرْجُعوَن ) فَأَْلِقْه ِإلَْيِهمْ اْذَهْب ْبْكَتاْبي َهَذا   (10ثُمَّ تَدَولَّ َعندْ
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قوله تعالى في نفس اآلية : و : أتمدونن بمال.  32وله تعالى في آية قو  .11
 فما آتني الله.

ٌر ْممَّا آتَاُكْم َبْل أَنْدُتْم ْبَهْديَّْتُكْم  أَتُِمد وَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِنَي اللَّهُ فَدَلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل  َخيدْ
 (32تَدْفَرُحوَن)

قوله تعالى في نفس و  ،أهله ثم لنقولنو ه : لنبيتن 02قوله تعالى في آية و  .11
  اآلية : ما شهدنا مهلك أهله.

َوْإنَّا َلَصاْدُقوَن  َمْهِلَك َأْهِلهِ ْلَولْيّْْه َما َشْهْدنَا  لَنُ َبيِّتَ نَُّه َوَأْهَلُه ثُمَّ لَنَ ُقوَلنَّ قَاُلوا تَدَقاَسُموا بْاللَّْه 
(02) 

 : أنا دمرناهم. 22قوله تعالى في آية و  .12

 (22َوقَدْوَمُهْم َأْجَمْعيَن ) أَنَّا َدمَّْرنَاُهمْ ظُْر َكْيَف َكاَن َعاْقَبُة َمْكرْْهْم فَانْ 

 : قّدرناها من الغابرين. 22قوله تعالى في آية و  .13

َناُه َوأَْهَلُه ْإالَّ اْمرَأََتُه  ْرنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِينَ َفأَْنَجيدْ  (22) َقدَّ

 ما يشركون.: آلله خير ع 22قوله تعالى في آية و  .14

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكونَ ُقْل اْلَحْمُد لْلَّْه َوَساَلٌم َعَلى ْعَباْدْه الَّْذيَن اْصطََفى   (22) آللَُّه َخي ْ

 : أإله مع الله قليال ما تذكَّرون. 21قوله تعالى في آية و  .15
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أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َفاَء اأْلَْرْض أَمَّْن ُيْجيُب اْلُمْضطَرَّ ْإَذا َدَعاُه َوَيْكْشُف السُّوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخلَ 
 (21) َقِليال  َما َتذَكَُّرونَ 

 : بل ادارك علمهم في اآلخرة. 22قوله تعالى في آية و  .16

َها َعُموَن ) َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اْْلِخَرةِ  َها َبْل ُهْم ْمندْ  (22َبْل ُهْم ْفي َشكٍّ ْمندْ

 ق.: وال تكن في ضي 21قوله تعالى في آية و  .17

 (21ْممَّا يَْمُكُروَن ) َواَل َتُكْن ِفي َضْيقٍ َواَل َتْحَزْن َعَلْيْهْم 

 ال تسمع الصم الدعاء.و :  01قوله تعالى في آية و  .18

 (01ْإَذا َولَّْوا ُمْدْبرْيَن ) َواَل ُتْسِمُع الص مَّ الد َعاءَ ْإنََّك اَل ُتْسْمُع اْلَمْوَتى 

 ادي العمي.ما أنت بهو :  02قوله تعالى في آية و  .19

َعْن َضاَللَْتْهْم ْإْن ُتْسْمُع ْإالَّ َمْن يُدْؤْمُن بْآيَاتَْنا فَدُهْم ُمْسْلُموَن  َوَما أَْنَت ِبَهاِدي اْلُعْميِ 
(02) 

 : تكلمهم أن النا . 01قوله تعالى في آية و  .21

َكانُوا بْآيَاتَْنا اَل   لُِّمُهْم َأنَّ النَّاسَ ُتكَ َوْإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيْهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ْمَن اأْلَْرْض 
 (01يُوْقُنوَن )

 كل أتوه داخرين.و :  02قوله تعالى في آية و  .21
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َفُ  ْفي الصُّوْر فَدَفزَْع َمْن ْفي السََّماَواْت َوَمْن ْفي اأْلَْرْض ْإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه  وَُكلٌّ َويَدْوَم يُدندْ
 (02) أَتَ ْوُه َداِخرِينَ 

 : خبير بما تفعلون. 00تعالى في آية قوله و  .22

 َوتَدَرل اْلْجَباَل َتْحَسبُدَها َجاْمَدًة َوْهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاْب ُصْنَع اللَّْه الَّْذي أَتْدَقَن ُكلَّ َشْيٍء ْإنَّهُ 
 (00) َخِبيٌر ِبَما تَ ْفَعُلونَ 

 : من فزع يومئذ.  02قوله تعالى في آية و  .23

َها َوُهْم َمْن َجاَء بْاْلَحَسَنْة  ٌر ْمندْ  (02آْمُنوَن ) ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئذٍ فَدَلُه َخيدْ

 قوله تعالى في آية : بغافل عما تعملون.و  .24

  (23) ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ َوُقْل اْلَحْمُد لْلَّْه َسُيرْيُكْم آيَاتْْه فَدتَدْعرُْفونَدَها َوَما رَبَُّك 

 تحليل البيانات .ج
  .بشرل للمؤمنينو ل : هد 1في آية  قوله تعالى .1

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر : "بشرل" بال إمالة على األصل. 
. وموضوع " هًدل وبشَرل" نصب على حال، ومراده 22وقرأ الباقون باالمالة

 تلك آيات القرآن هاديًة ومبشرًة.

قال النحويون جميعا : ويجوز أن يكون رفعا على االبتداء، وخبرا 
 .22له خبرا بعد خبر، تلك آيات تلك هدل وبشرلتجع البتداء أو
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 قبس. بشهاب : 2في آية  قوله تعالى .2

قرأ أهل الكوفة "شهاب" منونا. وقرأ الباقون غير منون. فمن نّون جعل 
 . 22جعلها بدال للشهاب بمعنى مقتبس أومقبو  قبسا نعتا للشهاب أو

شهاب، وجمعه  وشهاب قبس : شعلة قبس. وكل أبيض يورل فهو
 ، واألشهاب من األلوان يعني بياض يخلطه سواد.شهب

وقرأ الباقون " بشهاْب قبٍس" مضافا فيكون على ضربين : بشهاب من 
 .20يكون قد أضاف الشيء إلى نفسه قبس أو

 : رءاها تهتز. 21قوله تعالى في آية  .3

قرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الهمزة. وإنما أمال من أجل الياء. وقرأ 
ال حفصا: "رءاها" بكسر الراء والهمزة وأمالوا الهمزة من أجل الياء أهل الكوفة إ

وأمالوا الراء لمجاورة الهمزة. ألن حمزة والكسائي وغيرهما أمالوا كل ألف 
متطرفة منقلبة من عن ياء أصلية كيفما جاءت في اسم أو فعل إمالة كبرل 

 . 22وصال ووقفا

 ن.: ال يحطمّنكم سليما 20وقوله تعالى في آية   .4

                                                                                                                                                               

عللها، )بيروت: دار الكتب العلمية، و ر ابن خالويه األصبهاني، إعراب القراءات السبع أبي جعفر محمد بن أحمد بن نص 22 
 320( ص: 1112
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 320، إعراب القراءات السبع وعللها، ص: المرجع السابق 78 
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إسكانها جعلها و ال يحطمْنكم بتخفيف النون و رول عبد من أبي عمر 
 اذهبن.و نون التأكيد خفيفة مثل اضربن 

والباقون يشددون، وهو أبل  في التأكيد. كما قال صاحب جامع 
. 01الدرو  العربية نونا التوكيد إحداهما ثقيلة مفتوحة، واألخرل خفيقة ساكنة

نذا كثر قالوا : اضربن يا فتى ! فنذا زادوا على والعرب تقول : اضرب يا فتى ! ف
 .02التأكيد تأكيدا قالوا : اضربن بالتشديد

 : ما لَي ال أرل الهدهد. 11في آية  قوله تعالىو  .5

 .01هناك القراءتان أولها بفتح الياء واآلخر بنسكانها
قرأ ابن كثير برواية البزي وابن عامر من رواية هشام وعاصم والكسائي 

ء ها هنا وفي سورة يس. وقرأ نافع وأبو عمرو بنسكان الياء ها هنا بفتح اليا
 وفتحها في سورة يس. وأسكنها الباقون.

فمن أسكنها ذهب إلى التخفيف، ومن فتح فعلى أصل الكلمات، ألن 
الياء اسم مكني، وكل مكني فننه يبنى على حركة، نحو الكاف في كلمة كذلك 

ذا المسألة في قراءة أبي عمرو ونافع. هما والتاء في كلمة قمت. والسؤال في ه
لم فتحا الياء في هذه السورة وفتحاها في سورة يس. وهناك ثالثة أجوبة لهذا 

 السؤال.
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األول : قال أبو عمرو: إنما فرقُت بينهما، ألن الذي في سورة النمل 
 استفهام، والذي في سورة يس انتفاء.

 علم أنهما جائزتان.الثاني : قال آخرون : جمع بين اللغتين ليُ 
الثالث : أن " ما لي ال أرل الهدهد " استفهام، ويصلح الوقف على ما 
لي وما لك، وإذا وقفت سكنت الياء. وأن في سورة يس " وما لي ال أعبد " 

 .03بني الكالم فيه على الوصل فحرك الياء إذا لم ينو الوقف
 : " أوليأتيني بسلطان مبين ". 12وقوله تعالى في آية  .6

قرأ ابن كثير " أوليأتينني " بنونين، األولى مشددة نون التوكيد، والثانية 
مع الياء اسم المتكلم. وقرأ الباقون بنون واحدة ألنهم كرهوا الجمع بين ثال  

. هذه األية يسخدم اثنين من أدوات التوكيد الم 00نونات فحذفوا الواحدة
ألن فيها طلب التوكيد أو خوفا من  االبتداء أو الم التوكيد ونون التوكيد الثقيلة.

 .02اإلنكار
 : فمكث غير بعيد. 11وقوله تعالى في آية  .7

قرأ عاصم وحده فمَكث بالفتح. والباقون فمُكث بالضم، وهما لغتان 
مَكث ومُكث وحَمض وحُمض وكَمل وكُمل فهو ماكث وحامض وكامل. 

لى فعيل نحو ظُرف واالختيار فعل بالفتح ألن فُعل بالضم أكثر ما يأتي االسم ع
وكُرم فهو ظريف وكريم. وقال أبو علي : وأظن سيبويه قد حكمهما. والقرآن 
الكريم يذكر االسم من مكث على وزن فاعل. كما قال جل وعال في القرآن 
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)ماكثين فيه  3)قال إنكم ماكثون( وفي الكهف:  22الكريم في الزخروف: 
. ومعنى فمكث 02فاعال من فُعلأبدا(. فماكثون يدل على مَكث ألننا ال نجد 
 .02غير بعيد أي غير طويل. والبعيد والطويل بمعًنى

 وقوله تعالى في نفس اآلية : من سبن بنبن يقين. .8
قرأ أبو عمرو وابن كثير "من سبأَ" غير منصرف جعاله اسم أرض، أبو 
بلدة، أو إمرأة، وقيل أن سبأ هو اسم رجل وهو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن 

قال الفراء : سئل أبو عمرو لمذا لم تصرف سبأ ؟ ألني لم أعرفه. . 00قحطان
 فقال الفراء : وقد جرل، ألن العرب إذا لم تعرف االسم تركت صرفه.

وقرأ الباقون " من سبٍن " مصروفا، ومن صرفه جعله اسما ألب أو 
 . وكذلك اختالفهم في سورة سبأ.02حي

قُنبل، عن ابن كثير  والقراءة األخرل : ما قرأت على ابن مجاهد عن
"من سبْأ بنبن يقين" ساكنة الهمزة، وإنما أسكنه ألن االسم مؤنث وهو ثقيل 
والهمزة ثقيل فلما اجتمع ثقيالن أسكن الهمزة تخفيفا. ومثله "فتوبوا إلى 

 .21بَارْْئكم" في قراءة إبي عمرو

 : أاّل يسجدوا لله. 12وقوله تعالى في آية  .9
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يبتدئ "اسجدوا" و يقف و له تنبيها قرأ الكسائي بتخفيف أال جع
. أال يا زيد، أال هؤالء 22مضمونة األلف ألنه "أال يا هؤالء اسجدوا"

المراد منه : أال يا هؤالء ارحمونا. و اسجدوا، تقول العرب : أال يرحمونا، 
 لفظ األمر، ألنها سجدة.و تار الكسائي التخفيف وإنما اخ

حذفوا النون وبدلواها  قرأ الباقون بتشديد "أال" وأصله "أن ال"،
بالتشديد. و "يسجدوا " منصوٌب بعامل النصب المحذوف "أن" وعالمة نصبه 

. و"أن" في "أال" ناصبة، المصدر المؤول بدال من "أعمالهم"، 21حذف النون
 .23ومراده وزين لهم الشيطان عدم السجود لله

 وقوله تعالى في نفس اآلية : ويعلم ما تخفون وما تعلنون. .11
كسائي وحفص عن عاصم بالتاء. وقرأ بالتاء أل الكالم قد دخله قرأ ال

. وقيل، قرأ 20خطاب على قراءته اسجدوا لله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون
بالتاء أي قل لهم يا محمد ! والله يعلم السر وأخفى. قيل وأخفى أي ما 

 .22أحدثت بها أنفسها. والسر ما تخفيه عن المخلوقين
ياء ومعناه، الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هؤالء وقرأ الباقون بال

الكافرين. ومن قرأ بالياء فألن الكالم على الغيبة أي فزين لهم الشيطان أال 
 . 22يسجدوا، وهو يعلم الغيب وما يسرون وما يعلنون

 : فألقه إليهم. 10وقوله تعالى في آية  .11
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رأ حمزة وعاصم اختلفوا في وصل الهاء بالياء وإسكانها في هذه األية. ق
وأبو عمرو بنسكان الهاء وقرأ قالون عن نافع بكسر الهاء مع غير ياء. وقرأ ابن  

 كثير والكسائي وورش عن نافع "فألقهي إليهم" بالياء بعد الكسرة.
فمن أسكن الهاء رأل أن الهاء لما اتصلت بالفعل فصارت معه   

أسكن الهاء فقد  كالشيء الواحد وخففها باإلسكان. وهناك رأي يقول أن من
 أخطأ ألن الهاء اسم واالسم ال ُتجزم.

ومن كسر الهاء بدون الياء ذهب إلى أصل الكلمة ومن كسر الهاء  
 بالياء فقد ردها إلى أصلها.

 : أتمدونن بمال. 32وقوله تعالى في آية  .12
وقرأ حمزة " أتمدوّني " بندغام النون رفع الفعل في نون الوقاية فيقرأها 

. واألصل 22مشددة مع المد الالزم ويثبت الياء في الحالتيننونا واحدة 
"أتمدونني"، النون األولى عالمة الرفع، والثانية التي تصبح ضمير المتكلم 

 .20المنصوب
وقرأ الباقي القراء بنونين أو بنظهارها "أتمدونن". ويثبت الياء وصال نفع 

ن عامر وعاصم وأبوا عمرو. ويثبتها في الحالتين ابن كثير. ويحفذها اب
 .22والكسائي في الحلتين بنونين أيضا وبدلوا الياء كسرة

 وقوله تعالى في نفس اآلية : فما آتني الله. .13
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قرأ نافع وأبو عمرو اختلفوا في هذه األية في فتح الياء وإثباتها. ف
، لئال تسقط اللتقاء الساكنين بين الياء 211وحفص عن عاصم آتني بفتح الياء

ه العظيم وقرأ الباقون آتان الله بدون الياء اتباعا للمصحف. والالم من اسم الل
 . 212واألصل في آتاني هي أَْأتاني وكرهوا الجمع بين الهمزتين

 : لنبيتنه وأهله ثم لنقولن. 02وقوله تعالى في آية  .14
قرأ حمزة والكسائي بالتاء ومعناه : تقاسموا بالله قالوا حلفوا لتبيتنه 

ا ليقتلن صالحا وأهله أي قومه ولنهلكنهم "ثم لنقولن وأهله ومعناه أنهم تخالفو 
 لوليه ما شهدنا مهلك أهله" أي ما فعلنا ذلك. 

 وقرأ الباقون " لنبيتنه ... ثم لنقولن " بالنون.
حدثني أحمد عن علي عن أبي عبيد أن حميدا قرأ : "لنبيتنه ... ثم 

يبيتن ويقولن  لنقولن" بالياء جعل اإلخبار عن غيب. وهذه النون مشددة في
أسقطت الواو واألصل ليبيتون وليقولون، فسقطت الواو اللتقاء الساكنين. ويقال 

 .211بات يفعل كذا، إذا فعله ليال. وظل فالن يفعل كذا, إذا فعله نهارا
حرف االم في "ليبيتنه وليقولن" الالم واقعة في جواب القسم وجملة 

 .213وف"يبيتن" جواب القسم ومعطوف عليه وليقولن معط
 وقوله تعالى في نفس اآلية : ما شهدنا مهلك أهله. .15

قرأ عاصم برواية حماد ويحي عن أبي بكر "َمهَلك" بفتح الالم والميم 
 .210وكذلك في الكهف

                                                           

 210، الحجة في علل قراءات السبع، ص: المرجع السابق 111 

 311، إعرا ب القراءات السبع وعللها، ص: المرجع السابق 111 

 313، إعرا ب القراءات السبع وعللها، ص: المرجع السابق 112 

 302( ص: 1111، )األردن: دار األعالم المرجان في إعراب القرآنو الياقوت محمد نوري بن محمد،  113 
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وقرأ في رواية حفص "َمهْلك" بكسر الالم وفتح الميم. وقرأ الباقون بضم 
 .212الميم وفتح الالم "ُمهَلك"

هلك، مثل : أدخلني ُمدخل صدق. فمن ضم جعله مصدرا من أهلك مُ 
ومن فتح الالم برواية أبي بكر على قراءة عاصم  جعله مصدرا هلك ثالثيا ال 

 كسرها بروية حفص، هناك ثاللثة بيان : رباعيا. ومن
األول فقد جعله اسم الزمن أو وقت هالكهم. والثاني جعله اسم المكان 

. ألن هناك المصدر من ومعناه موضع هالكهم ومكانه. والثالث جعله مصدرا
" أي رجوعكم. ويقال : 212فعل يفْعل مفْعل كما قال جل جالله "إلي مرْجعكم

 .212هلك زيد، مات وهلك إذا وقع في بلية، وجمع هالك ُهالك وهالكون

 . : أنا دمرناهم 22قوله تعالى في آية و  .16

اختلفوا في فتح األلف وكسرها. فقرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح 
 .210أ الباقون بكسرهااأللف. وقر 

 على ثالثة بيان : دومن قرأها بد"أن" فق

أوله جعله في موضع النصب على التقدير : فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم بأن دمرناهم، فلما  سقطت الباء حكمت عليها بالنصب كما قاله 

                                                                                                                                                               

( ص: 2201، )دمسق: مجمع اللغة العربية المبسوط في القراءات العشربكر أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاني، و أب 114 
122 

 222، التيسير في القراءات السبع، ص: المرجع السابق 115 

 0العنكبوت :  سورة 116 

 310، إعرا ب القراءات السبع وعللها، ص: المرجع السابق 212 

 223المرجع السابق، الحجة في علل القراءات السبع، ص:  118 
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النحاة. والثاني في قول الكسائي فننها في موضع خفض مع سقوط الباء. 
اآلخرين من العلماء : ومن فتحها فقد جعلها في موضع االسم وثالثه في قول 

 .212مؤول  بمصدر، ومراده : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم التدمير

 .221ومن كسرها أنه استأنفها بعد تمام الكالم

 : قّدرنا من الغابرين. 22وقوله تعالى في آية  .17
ير قرأ عاصم في رواية أبي بكر : " قدرنا" مخخفا  فيكون من التقد

" ولو كان مشددا "قّدرناها" لقال 221كما قوله : "فقدرنا فنعم القادرون222
 "فنعم المقّدرون".

قّدرت بمعنى و العرب تقول : قدرت و  قرأ الباقون مشددا "قّدرناها".و 
مخففا بمعنى ضيَّق عليه من قوله و ّقدر يقّدر مشددا أو قدر يقدر و التقدير. 
 .220ر عليه رزقه""فقدَّ أخرل ة في قراءو " 223ر عليه رزقه: "فقدَ جل وعز 

 : آلله خير عما يشركون. 22وقوله تعالى في آية  .18
قرأ عاصم وأبو عمرو: "يشركون" بالياء وكذلك روي الثعلبي عن ابن 

 .222الباقون بالتاءذكوان. و 

                                                           

 222المرجع السابق، إعراب القراءات السبع، ص:  119 

 121( ص: 2222)بيروت: دار الشروق ، راءات السبعالحجة في القاإلمام خالويه ، 111 

 112جع، ص :نفس المر  111  

 13سورة المرساالت :  221 

 22سورة الفجر :  223 

 312وعللها، ص: المرجع السابق، إعراب القراءات السبع 114 

 222ص:  ،المرجع السابق، جامع البيان في القراءات السبع المشهورة 115 
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ومن قرأ بالياء جعله إخبارا للغيب ومن قرأ بالتاء فقد جعله في وجه 
 ين.الخطاب. والمراد بهما هؤالء المشرك

 : أإله مع الله قليال ما تذكَّرون. 21وقوله تعالى في آية  .19

وقرأ أبو عمرو وحده : يذّّكرون. ومن قرأ بها فقد أدغم التاء في الذل 
 وجعله إخبارا للغيب. وأصلها يتذكرون. 

وقرأ الباقون : تذّكرون. ومن قرأ بها فقد خفف الذال مع إسقاط التاء 
 .222تتذكرونوجعله في وجه الخطاب. وأصلها 

 : بل ادارك علمهم في اآلخرة. 22وقوله تعالى في آية  .21

 هناك ثال  قراءة في هذه اآلية : 

قرأ أهل الكوفة ونافع وابن عامر : بْل ادَّارك علمهم ويريدون بل تدارك 
علمهم فأدغموا التاء في الدال لمقاربتها لها، فلما سكنت التاء أتوا بألف 

 مثله : "قالوا اطيرنا" بمعنى " تطّيرنا " الوصل لسكون الحرف المدغم و 

تدارك و من أفعل يفعل.  222"أدرك علمهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: "َبلْ 
 . فعلى قراءة أبي عمرو األلف ألف القطع. أدرك بنفس المعنىو 

وعلى قراءة الباقون أي ابن كثير عن عاصم األلف ألف الوصل وكسرة 
 .220ل المدغمة "َبْل ادََّرَك"الالم من "بل" لسكونها وسكون الدا

                                                           

 312عللها، ص: ، إعرا ب القراءات السبع و المرجع السابق 116 

  222، ص: الحجة في علل القراءات السبعالمرجع السابق،  222 
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 : وال تكن في ضيق. 21وقوله تعالى في آية  .21
قرأ الباقون قرأ ابن كثير واسماعيل عن نافع : "في ضيق" بكسر الضاد. و 

 .222: "في ضيق" بفتح الضاد
فمن فتح أرادوا َضيٍّْق فيخفف مثل َميٍّْت وَمْيٍت ومن كسر يجوز أن 

سما والضيق مصدرا. وأكثر القراءة يجلعه لغتين ويجوز أن يكون الضيق ا
 هي أفضل.

 : وال تسمع الصم الدعاء. 01وقوله تعالى في آية  .22
بالياء  "اختلفوا في قراءاة هذه األية فقرأ ابن كثير وحده : "وال َيسَمع

وفتحها وفتح الميم، و"الصمُّ" بالرفع جعلهم اسم الفاعل في محل رفع. وقرأ 
لدعاء"بالتاء وضمها وكسر الميم. و"الصم" في الباقون : "وال ُتسْمع الصمَّ ا

"وال تسمع أنت يا محمد القوم الصم"  ومراده محل نصب مفعول به.
 .211و"الدعاَء" مفعول ثان

 : وما أنت بهادي العمي. 02وقوله تعالى في آية  .23
قرأ حمزة هنا وفي الروم بالتاء المفتوحة وإسكان الهاء وحذف األلف : 

. وقرأ الباقون : "وما أنت 212عله فعال مضارعا"وما أنت تهدي العمي" ج
بهادي العمي" فكلمة "هادي" اسم الفاعل، في محل جر مجرور بحرف 
الباء وهو خبر "ما" كما قلت "ما أنت بقائم" وإذا حذف الباء لقلت "ما 

 أنت قائما".
                                                                                                                                                               

 312 عللها، ص:و عراب القراءات السبع ، إالمرجع السابق 118 

 310نفس المرجع، ص:  119 

 310عللها، ص: و المرجع السابق، إعراب القراءات السبع  121 

 222المرجع السابق، الكافي في القراءات السبع،ص:  121 
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 : تكلمهم أن النا . 01وقوله تعالى في آية  .24
ة ابن مسعود "تكلمهم بأن النا " قرأ أهل الكوفة بالفتح، واحتجوا بقراء

، فلما سقط الباء حكمت عليهما بالنصب. 211بالباء فهو المصدر المؤول
و"أن" إذا كانت في موضع اسم كانت في موضع الرفع والنصب والجر، 

 ألنها تعرب كسائر األسماء.
وقرأ الباقون بالكسر على االستئناف، ألنهم جعلوا الكالم عند قوله 

 .213فالمعنى "تكلمهم" أي تقول لهم، إن النا  "تكلمهم" تاما،
وكلمة "تكلمهم"، اتفق القراء على تشديد الالم إال ابن عبا  فننه قرأ : 
"أخرجنا لهم دآبة من األرض َتْكَلُمُهم" مخففا أي تسمهم أوتجرحهم. تقول 
العرب كلمت زيدا أي : جرحته، وكلمته من الكالم. وربما قيل في الجراحة 

 .210لتشديد وال يقال كلمته في الكالم بالتخفيف: كلمته با
 : وكل أتوه داخرين. 02وقوله تعالى في آية  .25

جعلوه فعال  "كل أتوه داخرين"و حفص :  رواية عاصم عنو قرأ حمزة 
قضيوه، و غزووه، و األصل : أتيوه، و قَضوه، و ماضيا، كما قلت : غَزوه 
وسكون واو لسكونها و االو و حذفوا الياء و الواو، و فاستثقلوا الضم على الياء 

 الجمع. 
وقرأ الباقون : "وكل آُتوه داخرين" بالمد على فاعله مثل ضاربوه، 
واألصل : آتيونه فذهبت الياء لما ذكر الباحث آنفا، والنون لإلضافة. 

                                                           

 321جع السابق، اليقوت والمرجان في إعراب القرآن الكريم، ص: المر  122 

 211المرجع السابق، الحجة في علل القراءات السبع، ص:  123 

 312عللها، ص: و المرجع السابق، إعراب القراءات السبع  124 
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ومددت أول كلمة، ألن الهمزة األولى في أوله فاء الفاعل، واأللف الثانية 
قلت "وكل آتاه" على مفرده جاز، ألن ألف فاعلين زائدة مجهولٌة. فنذا 

"كل" له لفظ ومعنى فلفظه المفرد ومعناه الجمع فمن جمعه رجع إلى 
كما في قوله عز وجل : "وكلهم آتيه يوم   212معناه ومن فرده رجع إلى لفظه

 . 212القيامة فردا"
 : خبير بما تفعلون. 00وقوله تعالى في آية  .26

والخبير بالشيء:العالم به من جميع  قرأ أهل الكوفة بالياء، إخبارا عن غيب،
 أقطاره. وقرأ الباقون بالتاء إخبارا عن المخاطب.

 : من فزع يومئذ. 02وقوله تعالى في آية  .27
قرأ اهل الكوفة : من فزٍع منونا بددددد"يوَمئٍذ" نصبا فمن نون لم يجز في 

 الميم إال النصب. 
ٍذ بكسر الميم غير منون وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير : من فزْع يوْمئ

 جعلوه مضافا.
وقرأ نافع من رواية إسماعيل: من فزع يوَمئٍذ لم ينون وفتح الميم، ألنه 
جعل "يوم" مع "إذ" كاالسم الواحد، وألن إضافة "يوم" إلى "إذ" غير 

 .212محضة
 وقوله تعالى في آية : بغافل عما تعملون. .28

 بالتاء.قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم : "تعلمون" 

                                                           

 331نفس المراجع، ص:  125 

 22سورة مريم:  212

 331نفس المرجع، ص:  127 
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 الباقون بالياء. قد ذكر الباحث بيانه. و 
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 الباب الرابع

 االختتام

 الخالصة (أ

في هذا الباب تحتوي على الخالصة واالقتراحات التي تتعلق بنتيجة هذا   
الباحث. اعتمادا إلى اإلطار النظري وتحليل البيانات ثم ألى أسئلة البحث يستطيع 

 الباحث أن يأخذ الخالصة كما يلي: 

 من نتيجة هذا البحث :و 

األول : األية التي ورد فيها اختالف القراءات السبع في سورة النمل هي األية 
1 ،2 ،21 ،20 ،11 ،12 ،11 ،12 ،10 ،32 ،02 ،22 ،22 ،22 ،21 ،

أية التي ورد فيها  10. هناك 23، 02، 00، 02، 01، 02، 01، 21، 22
 اختالف القراءات السبع النحوية والصرفية.

 أوجه االختالفالثاني : و  

كما قد شرح الباحث في الباب الثاني أن  أوجه االختالف القراءات ينقسم إلى   
السبعة. وفي هذا الباب سيجمع الباحث األية المذكرة آنفا إلى كل األوجه من 

 االختالف.

 -اختالف األسماء باإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث:  .1
 .02، 01، 2، 1اإلعراب: في وجوه  االختالف .2
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)يعلم ما  12)فمكث غير بعيد(،  11االختالف وجوه التصريف :  .3
)ما شهدنا مهلك وأهله ثم لنقولن( و )لنبيتنه  02ما تعلنون(، و تخفون 
 .23، 00، 01، 22، 21، 22، 22أهله(، 

 -التأخير:و االختالف في التقديم  .4
أتمدونن ) 32(، من سبن بنبن يقين) 11، 11االختالف باإلبدال :  .5

 .02، 02، 01، 21، 22(، بمال
، 10(، أال يسجدوا لله) 12، 12، 20 :النقصو االختالف بالزيادة  .6

 (.فما آتني الله( و)أتمدونن بمال) 32
 2: فقط في األية .االختالف في اللهجات .7

 
 .االقتراحات  (ب

البحث هذا من عملية المهمة للطالب الجامي، فطبعا هم يرجون أن 
لة في كتابتها. وكذلك الفقير يرجو أن يحصل الكاملة في هذه يحصلوا الكام

الكتابة. ولكن بسبب محدد علوم الباحث وقلتها، فطبعا ورد في هذه الكتابة  
كثير من األخطاء. ولذا، يريد الباحث لجميع القراء أن يكملوا هذا البحث 

يريد  بتقديم اإلصالحات والإلتمام واإلكمال وغير ذالك من المكمالت. وكما
 الباحث أن يكون هذا البحث:

 القراء عامة.و  نافعا للبحث خاصة .1
 مساعدا لزيدة العلوم والمعرقة عن القراءات السبع. .2
 دراسة سابقة لمن يريد أن يبحث القراءات السبع. .3
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تبيانا للمجتمع أن القراءات السبع ال تتعلق فقط باألصوات ولكن تتعلق  .4
  أيضا بكثير من العلوم.
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عالمراج  

 المراجع العربية (أ

المبسوط في القراءات  . 2201مد بن الحسين بن مهران األصبهاني. بكر أح أبو
 دمسق: مجمع اللغة العربية. العشر

. الكافي في القراءات السبع .1111محمد بن شريح الرعيني األندلوسي.  عبد الله أبو
 دار الكتب العلمية بيروت:

 بيان في القراءات السبع المشهورة.جامع ال .1112 عمر عثمان بن سعيد الداني. أبو
 بيروت: دار الكتب العلمية

الكامل في القراءات العشر  .1112 سيم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي.أبي القا
 لزائدة عليها. مغربي: مؤسسة سماواألربعين ا

إعراب القراءات  .1112 حمد بن نصر ابن خالويه األصبهاني.أبي جعفر محمد بن أ
 عللها. بيروت: دار الكتب العلميةبع و الس

اري. دمشق: دار ابن  صحيح البخ .1111 بد الله محمد بن إسماعيل البخاري.أبي ع
 كثير.

 .المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم أحمد بن محمد الخراط.

 .التيسير في القراءات السبع.  1112. اإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني
  لكتب العلميةبيروت: دار ا
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 بيروت: دار الشروق. الحجة في القراءات السبع. 2222 اإلمام خالويه.

. الغاية في القراءات 2221 اني.بكر أحمد بن حسين بن مهران األصبه الحافظ أبو
 دار الشوافرياض: العشر. 

األحرف السبعة للقرآن إلمام القراء أبي  .2222 الدكتور عبد الميمن طحان.
 كة: دار المنارةم الدان.عمرو 

وفضائلها. رياض: دار ابن أسماء سور القرآن  .1112 الدكتور منيرة محمد ناصر.
 الجوزي

 . دمسق: مطبعة الصبكعلوم القرآن الكريم .2222الدكتور نور الدين عتر. 

 . جدة: مطبعة الثفر تيسير البالغة .2222 الشي  أحمد قال .

 بيروت: دار الكتب العلمية  و  العربية.جامع الدر  .1113 الشي  مصطفى الغالييني.

تقريب المعاني  هدددد.  2012 الفرح. خالد بن محمد الحافظ العلمي وسيد الشين أبو
 . مدينة: دار الزمانفي شرح حرز األماني في القراءات السبع

بيروت: دار  .السبع القراءت فى الحجة .2201محمد. ابن الرحمن عبد نجلة،ر 
 الكتب العلمية

بيروت: دار  .البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة .1123الفتاح القاضي. عبد 
 الكتب العلمية
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. أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم .2202 عبد الله مححود سحاتة.
 ر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.مص

مكة: . األحكامالقراءات وأثرها في التفسير و  .2222محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
 جامعة أم القرل

الفتح الرباني في العالقة بين القراءات و الرسم  .2220 .محمد سالم محسين
 نة : إدارة الثقافة و النشر مدي. العثماني

بيروت: دار  في علوم القرآن. مناهل العرفان .1121 محمد عبد العظيم الزرقاني.
  الكتب العلمية

األردن: دار . قوت والمرجان في إعراب القرآناليا .1111 محمد نوري بن محمد.
 األعالم

 . دمشق: دار المأمونمشكلة إعراب القرآن مكي بن أبي طالب القيسي. دون السنة.

 .سورابايا: الهداية. مباحث في علوم القر آن. 2223 مناع خليل القطان.

 لوم الشرعية.أثره في الععلم القراءات نشأته وأطواره و  .1111 نبيل بن محمد إبراهيم.
 الرياض: مكتبة التوبة
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