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الباب الخامط 

النتائج و الاقتراخات 
النتائج  .أ

جدليل إخخالف كازئي اللسآن مً هاخيت "بىاء غلى خالصت البدث غً 

و في هرا ، "(وجعبيلها بإغساب اللسآن)غلم اللغت إلاحخماعي غىد الػسب

أما الىخائج امللدمت فمىاطبت . الباب طخلدم الباخثت الىخائج مً هرا البدث

:   و هي كما يليلصياغت املؼكلت

 :نتائج البدث عمىما ملعرفة .1

 بيئخم إلاحخماغيت  مً خالل ظبيػت جأزسون فيأّن كساء الظبػت 

وأحى  بملياض بديث إخخالف كسائتهماللسأهيت جىّىغت المزلافتهم وإحخماغهم 

غت إلاحخماعي في جىّىع كساءة طىزة الفاجدت
ّ
فخدصل كسائتهم مً لغت , الل

. الفصحى بدليل مركىز في أيت الّظابػت مً طىزة الفاجدت

:نتائج البدث خصىصا ملعرفة .2

 صياغة إختالف القراءات الضبعة في صىرة الفاثدة (1

 صياغت إخخالف اللساء الظبػت في أيت السابػت والظادطت وزدث

. (2005, الحظين)والّظابػت مً طىزة الفاجدتغىد مدمد طالم مدظً 

 :فيما يالي
مْم  الصساط ملك الّسخيم  امللسر  الىمسة  غللهِه

   هافؼ املدوي .1

 

 ملك

 

 

/ الصساط

 صساط

 

 

ععليِه ُم

 -وْو

ععليِه ْو

 كالىن .1
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/ الصساطملك  وزغ.2

 صساط

ععليِه ُم

 -وْو

 ععليِه ْو

   إبً كثير املكي .2

 

 ملك

 



/الضراط

صراط

 



ععليِه ُم

 وْو

 اللبز . 1

   كالىن .2

 ملك

 

/الضراط

صراط

 

ععليِه ُم

 وْو

إلامام  (إبً غامس) .3

 الؼامي

  

 

 ملك

 

 

/ الصساط

 صساط

 

 

مْم   غللهِه
 هؼام

/ االصساط ملك  إبً ذكىان

 صساط

مْم   غللهِه

   أبى غمسو البصسز  .4

 

 ملك

 

 

 

/ االصساط

 صساط

 

 

مْم   غللهِه
 الّدوزز.1

 

ّمال,الّرخي  الظىس ي.2

ك

/ االصساط ملك

 صساط

مْم   غللهِه

   غلي الكظار .5

 مالك

 

 

/ الصساط

 صساط

 

مْم   أبي الحازر.1 غللهِه

 مالك  الدوزز.2

 

/ الصساط

 صساط

مْم   غللهِه

   خمصة بً خبيذ الكىفي .6

 







 خلف.1
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(ز)الصراط  ملك

(ز)صراط 

ععليُم ْو

(ز)الصراط  ملك  خالد.2

(ز)صراط 

 ععليُم ْو

   غاصم الكىفي .7

 

 مالك

 

 

 الصساط

 

مْم   خفص.1 غللهِه

مْم  الصساطمالك  ػػبت. 2  غللهِه

 

في طىزة   (بظم هللا السخمً السخيم)ويالخظ فلها إخخالف في كساءة 

فيخخلص حمهىز الػلماء بأن ال غربا له ملً , الفاجدت في الصالة أو غيره

-كما حاء في كساءة َملك(. 169. ص, 2015.أشهازز )يجتهد با هلل وزطىله 

زوايت أبي الحازر )  و الكظائي(زوايت خفص وػػبت ) َمالك لػاصم

, والّظىس ي (زوايت الّدوزز) ّمالك  بي غمسز ,وكساءة الّسخيم,  (والّدوزز

-وكساءة الّصساط, (زوايت اللبز وكالىن ) الّظساط إلبً كثير-وكساءة الّصساط

 .(زوايت خلف وخالد) الصزاط لحمصة  بً خبيب

 

غت إلاحخماعيبىاء غلى هخائج جدليل  (2
ّ
 اللساء الظبػت غىد غلم الل

سون اللساء الظبػتاجّت  لىا أّن 
ّ
 ببيئخم إلاحخماغيت  مً  كساءتهم  يأز

وكىع . وإحخماغهم ختى ظبيػت لغتهم وحػبيرهم, خالل ظبيػت زلافتهم

 ال يظهس طببه في مخخلف الىاظم، لكً  لديهمالاخخالف أو جىىع اللغاث

هىغسوياحي، )طببه وحىد الخفاغل الاحخماعي الرز يلىم به املجخمؼ مخىىغا 

غىيت الحديثت . (246 ص 2014
ّ
غت إلاحخماغيت هي واخد مً غلىم الل

ّ
غلم الل
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غت إلاحخماعي
ّ
غت وغلم الل

ّ
ه خلىل الّدزاطت بين غلم الل

ّ
وجدليلها غً . أز أه

غت وغىامل إلاحخماغيت في مخلر املجخمؼ
ّ
مؼ أّن هرا الػلم , الػالكت بين الل

فظبب . وظخعيؼ أن هفهم الحياة إلاحخماغيت الػسبيت في ذلك الػصس

ييبغى غلى . اخخالف اللغت الػسبيت هى خلفيت الثلافت الاحخماغيت والظياكيت

اللغىيين والىداث أن يػيىىا جدزيج صحت اللغت الػسبيت، مً هاخيت اللهجت 

مً املػسوف أن . الػسبيت دلذ غللى ألاخعاء الؼائػت والصػبت في جصحيدها

اللحً كد وكؼ في الىداث واللغىيين مىر الػسب اللديم 

ن اللدامى غسضىا للخعأ اللغىز وحّدوا في ملاومخه إال أنهم يىللغىفا

.  ، ألاول مدؼدد يلف غىد ألافص  ويمىؼ غداه إلى املمجمىغخينكاهىا 

والثاوي مدظاهل يسفض مالم جخكلم به الػسب مىهجا في جلييم ما أصّ  

اللغت الػسبيت أو املسحػيت الحليلت غلى الىاظلت الػسبيت وهي املىهج طديد 

ؼدد 
ّ
ظاهل و الد

ّ
وغّلره  (72–71. ص, 1984, املىس ى)مؼ جداخل املىهج الد

مذ به الػسب هي ألافص  وما غداه هي لحً , بأّن مىهج املدؼّدد
ّ
كّل ما جكل

مذ به الػسب وما كيع غلى ذلك 
ّ
وبالػكع مىهج املدظاهل بأّن كّل ما جكل

. هي ألافص 

لها الباخثت أحمؼ الػلماء بأن كساءاث 
ّ
فالحاصل مً كل البيىاث وخل

مً هره الفكسة دليل أهه مً , الظبؼ يجىشيلسأ كساءجه  في الصالة بدليل

غت الفصحى كما كال
ّ
غت بيىما كساءة اللسأن هي مً الل

ّ
الػسبيت : "أفص  الل

 .(59, ص.2010, ايسواوي شاده)"الفصحي أز لغت اللسآن الكسيم 

 (إهدها الصساط املظخليم)ما كال الفّساء في أيت , وزّج  غلى جلك الػبازة

, اللغت الجّيدة بالصاد وهي اللغت الفصحى  : "(مىهج املدؼّدد)كال الفّساء 
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ظان,وغامت الػسب يجػلىنها طيىا ً
ّ
 غلى الل

ّ
". ومً كسأ بالصاد فألّنها أخف

 .(1980, الصابىوي)

 

 صياغة إختالف القراءات الضبعة في صىرة الفاثدة إختالف ثطبيق (3

بىاء غلى هديجت جعبيلصياغت إخخالف اللساءاث الظبػت في طىزة 

 الفاجدت

:  فدظخيخج الباخثت كما يلي
بيانة إلاعرابأوجه القراءةمالقراء ورواثه

, أبي الحازر, ػػبت,خفص, (هافؼ)وزغ: مالك

 (الكىفي)الّدوزز 

, إبً كىان, هؼام, كىبل, اللبز , كالىن : معك

 الظىس ي, خالد, خلف, (البصسز )الّدوزز 

(مالك يىم الّدين)

معك/مالك

 (هللا)غلى الىػذ مً 

, إبً كىان, هؼام, وزغ, كالىن : الّصراط

, ػػبت, خفص, خلف, (البصسز )الّدوزز 

 (الكىفي)الّدوزز , أبي الحازر, الظىس ي

 كىبل, اللبز : الضراط

 خالد, خلف: السراط

/الّضراط(لّصراطا)

السراط

 (ها)والّىىن وألالف , مفػىل زان

 مفػىل الّىل 

, إبً ذكىان خفص, هؼام, وزغ : ععليِه ْو

 (الكىفي)الّدوزز , أبي الحازر, الظىس ي, ػػبت

 ىْو مُم  كىبل, اللبز , كالىن :ععليِه

 خالد, خلف, (البصسز )الّدوزز , هؼام : ععليُم ْو

/ععلي (ععلي )

ععليمى

داخل في الصلت والهاء وامليم 

ريً
ّ
 يػىد غلى ال
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. إذا ال جخالف كىاغد إلاغسابيت في كساءة الظبػت مً طىزة الفاجدت 

ويمكً حػّمم كلها في بيىما يخخلفىن في كساءتهم ال في الكخابت وال في املػنى 

. آياث أخسي 

 الاقتراخات .ب

بػد أن كامذ الباخثت بإغعاء الىخائج مً هرا البدث، فيمكً 

 :للباخثت مً جلديم الاكتراخاث و هي كما يلي

 ملعهد القرأن الفالح الثاني ناغريغ بندونجالاقتراخات  .1

  ت الخػليم
ّ
اللساءاث الظبؼ إغعاء الازػاداث الخاصت لخأليف خع

غت الػسبيت
ّ
لت بدوز الل

ّ
 ختى يظخعيؼ املدزض أن يىاطب الدزاطت املخػل

 .مؼ السؤيت و البػثت و املىهج

  غت الػسبيت غً أهميت إكامتاملداضسة اإكامت بالىدوة، الىدوة
ّ
لل

غلم اللساءاث غً مػسفت خلفيتها مً  ويؼسح أهميت باللساءاث الظبؼ

 غميلا بين ختى يفهمهاخالل لغّىيت الػسبىالّىاكدة املخػازضت غنها 

 .هره ألاهميت جخػلم بخىكػاتهم في املظخلبل. العلبتاملدطى

  املسحىة مً هرا البدث يػني اكدؼاف الفكسة أن اللغت الػسبيت لها دوز

اللساءاث الظبؼ مً خالل غلم  مىضىع و. في بييت غلم اللساءاثكىز 

غت إلاحخماعي
ّ
 يت الخػليم اللساءاثوضىعم حظخعيؼ أن جكىن إخدي الل

 أو مػاهد اللسأهيت  وبالخصىص  بإهدوهيظياغلىم اللسأنفي الجامػاث 

اوي هاغسيغ بىدوج
ّ
. في مػهد الفالح الث
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 الاقتراح لعمدّرش .2

البجعىيس 
ّ
،  في غلم اللسأءاث  داء ألاوؼعت إلابداغيتاملدّزطيىالع

 غلم وإيجاد اطتراجيجياث حديدة، وظسق، أو مفاهيم في الخدزيع

غت الػسبيت هي كساءاث الظبؼ مً خالل غلم 
ّ
اللساءاث غالكتها بػلم الل

غت إلاحخماعي 
ّ
بيىما حػلم غلم اللساءاث . احيداوبديث الخػلم مفيدالل

وفله وغير ذلك مً , وجفظير, وبالغت, وصسف, بالػلىم ألاخسي كىدى

 الػلىم التي اليىفك غلم اللساءاث

الاقتراخات لعطعبة  .3

غت إلاحخماعي ال 
ّ
بدث جدليل إخخلف اللساء مً هاخيت غلم الل

ًّ يدخاج إلى البدث ألاغمم و ألاوطؼ و . ييخهي بإجمام هره الّسطالت ولك

.  غنهاغميًلا و واطًػاا غس ى أن يكىن الباخث الالخم فهم

 هرا البدث أن يكىن . يمػهد الفالح الثاوي هاغسيغ بىدوهجللعلبت ف

املػاهد أو يظخفيد للبدث املخلدم املخػلم بخػليم اللغت الػسبيت في 

. الجامػاث اللسأهيت
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