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 ي سورة األنفالمعاني القراءات المتواترة ف
 مشاعل أنور اللهو

كلية التربية األساسية، قسم الدراسات اإلسالمية ،الهيئة العامة للتعليم 
 التطبيقي والتدريب، الكويت.

 mashaelallahu@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 الملخص:

حظيتتت القتتراءات القر نيتتة بااتمتتام العلمتتاء والبتتاححيي قتتديماق وحتتديحاق، فتتالقراءات 
القر نيتة المتتواترة تمحتتل أبعتاد القتتر ي الكتريم، ودراستتتها وفهمهتا يقربنتتا متي فهتتم 
القر ي الكريم، وفي اذا البحث دراسة ألحر اختالف القراءات المتواترة في ستورة 
األنفتال علتتل المعتتاني والتفستتير وعالقتتة ذلتتل باإلعلتتاآ البالرتتي للقتتر ي الكتتريم، 

ت القر نيتة المتتواترة فتي ستورة األنفتال، وذلل مي خالل استتقراء وتحليتل القتراءا
ومتتا كتبتتع العلمتتاء والمفستتروي حولهتتا، لمعرفتتة أنتتواق اءختتتالف فتتي القتتراءات 
القر نيتتة وأحتتر ذلتتل علتتل معتتاني اسيتتات فتتي الستتورة، وقتتلة ذلتتل ببالرتتة القتتر ي 

علاآه.  الكريم وا 
 اء  ، تحليلالكلمات اإلفتتاحية: القراءات ، المتواترة ، سورة ، األنفال ، إستقر 
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ABSTRACT: 

Quranic readings received the attention of scholars 

and researchers, past and present. Recurrent Qur’anic 

readings represent some of the Holy Qur’an, and 

studying and understanding them brings us closer to 

understanding the Holy Qur’an. And an analysis of 

the recurring Quranic readings in Surat Al-Anfal, and 

what scholars and commentators have written about 

it, to know the types of difference in Quranic readings 

and the impact of that on the meanings of the verses in 

the surah, and its link to the rhetoric and miracle of 
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 بسم اهلل الرحمي الرحيم
 المقدمة

الحمد هلل رب العالميي، والقالة والسالم علل النبي األميي، وعلل  لع وقتحبع 
 ومي تبعهم بإحساي إلل يوم الديي، أما بعد...

آل اهلل تعالل القر ي الكريم علل سبعة أحرف تيسيرا علل األمة فكاي فيهتا أن   
 1اإلعلاآ والبالرة والبياي، ونتج عتي اختتالف اتذه األحترف القتراءات القر نيتة،

التي نالت حظاق كبيراق مي ااتمتام العلمتاء والبتاححيي قتديماق وحتديحاق، ومتا آال اتذا 
سة، وفي اذا البحتث محاولتة للكشتف الملال بحالة إلل مآيد مي البحث والدرا

عي أحر اختالف القراءات القر نية المتواترة علل المعاني والتفستير وعالقتة ذلتل 
 باإلعلاآ البالري للقر ي الكريم، وتم اختيار سورة األنفال نموذلا لذلل.

 مشكلة الدراسة:
 يحاول اذا البحث اإللابة عي األسئلة استية:

 المتواترة في سورة األنفال؟ ما أنواق اختالف القراءات -
 ما أحر اختالف اذه القراءات علل المعاني والتفسير؟ -
 ما قلة اختالف اذه القراءات باإلعلاآ البالري للقر ي الكريم؟ -

 أامية الدراسة:
 تكتسب اذه الدراسة أاميتها مي النقاط التالية:

 ا.أنها تتعلق بالقر ي الكريم في محاولة لتقريب معانيع والكشف عنه -
أنهتتا تستتلط العتتوء علتتل اللانتتب البالرتتي للقتتراءات المتتتواترة التتذ  لتتم  -

 يأخذ حقع مي الدراسة والبحث خقوقا مي الناحية التطبيقية.
حظيت القراءات القر نية بااتمام كبير مي العلماء منذ بدايتة الدراسات السابقة: 

راءات مرحلتتة التتتدويي، لكتتي ااتمتتام المتتللفيي فتتي الىالتتب تركتتآ علتتل حقتتر القتت
                                 

 سيأتي تفقيل ذلل في المبحث األول. 1
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واءحتلاج لها مي اللانب القرفي والنحو ، ومعانيها بشكل عتام، متإ إشتارات 
لبالرتتة القتتراءات، واتتذا متتا يلتتده القتتارت لليتتاق فتتي كتتتب توليتتع القتتراءات وفتتي 
التفاسير التي ااتم أقحابها بالقراءات القر نيتة، أمتا اللانتب البالرتي للقتراءات 

ديث حيتث التفتت إلتل اتذا اللانتب عتدد فلم يبرآ اءاتمام بع إء في العقر الح
 مي الباححيي، ومي أام المللفات في ذلل:

 التوليع البالري للقراءات القر نية، د. أحمد سعد محمد. -
 التوليع البالري في القراءات القر نية، د. عبد اهلل حسي عليوه. -
 مدخل القراءات القر نية في اإلعلاآ البالري، د. محمد إبراايم شاد . -
 ات القر نية مي الولهة البالرية، د. فعل عباس.القراء -
 الولوه البالرية في توليع القراءات القر نية، د. محمد اللمل. -
اإلعلاآ في تنتوق ولتوه القتراءات، د. عبتد الكتريم إبتراايم عتو ، وقتد  -

 عقد مبححا عي اإلعلاآ البياني.
 التوليع البالري للقراءات في الكشاف، عمارية شيخاو . -
بالريتتتتة للقتتتتراءات القر نيتتتتة فتتتتي كتتتتتاب الحلتتتتة ألبتتتتي علتتتتي الولهتتتتة ال -

 الفارسي، محمد توفيق الىفار .
تىاير األسلوب في القراءات القر نية وأحره في اختالف المعنتل، د. خيتر  -

 الديي سبب.
 اإلعمار البالري في القراءات القر نية، محمد األميي محمد المختار. -

ة معتتاني القتراءات المتتتواترة فتتي وقتد عقتتدت العتتآم علتل كتابتتة سلستتلة فتي دراستت
السور القر نية كأبحاث مستقلة، ألمإ بع شتات ما ذكره العلماء قديما وحديحا، 
أبرآ مي خاللها أحر اختالف القراءات وأبيي أنواعع مي الناحيتة التطبيقيتة، متإ 
ربتتط ذلتتل باإلعلتتاآ القر نتتي، وبتتدأت بستتورة األنفتتال، حتتم علمتتت بقتتدور كتتتاب 

بالقراءات العشتر المتتواترةض عتمي منشتورات اللامعتة اإلستالمية )تفسير القر ي 
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في رآة، واي عبارة عي سلسلة رسائل علمية تقدم بها ملموعة متي البتاححيي 
والباححتتات لنيتتل درلتتة المالستتتير فتتي تخقتتص التفستتير وعلتتوم القتتر ي بكليتتة 
أقتتول التتديي باللامعتتة اإلستتالمية، واتتو لهتتد رائتتإ يشتتكروي عليتتع، ألاميتتة 

 وعوق والحالة إلل الكتابة فيع.الم
فرلعتتت إلتتل تفستتير القتتراءات فتتي ستتورة األنفتتال، واتتو لتتآء متتي رستتالة         

الباححة أحتالم مقتباأ أبتو شتعباي، حيتث تناولتت الباححتة حتالث ستور )األنفتال 
 والتوبة ويونسض، فكانت لي المالحظات استية:

ي فتتي كحيتتر متتي تناولتتت الباححتتة توليتتع القتتراءات أقتتوءق وفرشتتاق، فكتتا -
توليهاتها تكلتف، ألي اختتالف معظتم أقتول القتراءات إنمتا يرلتإ إلتل اختتالف 
 اللهلات، ومحاولة إيلاد توليع لكل موعإ منها لي يحقل إء بتكلف شديد.

، 46، 46أسقطت الباححة توليع قراءة )النبيض و)النبتيءض فتي اسيتات  -
 مي سورة األنفال. 46
ححها وفق قناعة )إي األقل في القراءات يبدو أي الباححة كانت تكتب ب -

اختالف معانيهاض لذلل كانت تميتل إلتل كتل قتول يفترق بتيي القتراءات متي حيتث 
المعنتتل دوي تحقيتتق، وقتتد تتتأتي بتوليتتع متتي التهاداتتا الشخقتتي لتحقيتتق اتتذه 

 الىاية، واذا ما لعلها تأتي بمعاي ء دليل عليها.
عتدة ستيأتي بيانهتا فتي  خالفت الباححة في توليع القراءات في مواعتإ -

 البحث.
لذلل عآمت علل تقتديم اتذا البحتث رربتة منتي فتي استتدرال متا ذكتر متي       

مالحظتتات، وإلحتتراء الموعتتوق بتوليهتتات ونتتتائج مختلفتتة، كمتتا أي اتتذا البحتتث 
يسعل مي خالل الدراسة التطبيقية إلبراآ قلة اختالف القراءات بمعاني اسيتات 

 . واإلعلاآ البالري القر ني
 منهلية الدراسة:
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 ستعتمد اذه الدراسة علل المنااج البححية التالية:
المنهج اءستتقرائي: متي ختالل استتقراء القتراءات القر نيتة المتتواترة فتي  -

 سورة األنفال، وما كتبع العلماء والمفسروي حولها. 
المنهج التحليلي: متي ختالل تحليتل النقتوص القر نيتة، وأقتوال العلمتاء  -

 والمفسريي.
المتتتنهج اءستتتتنباطي: متتتي ختتتالل استتتتنباط معتتتاني القتتتراءات القر نيتتتة،  -

علاآه وذلل بعتد اءستتقراء  وعالقتها ببععها وقلة ذلل ببالرة القر ي الكريم وا 
 والدراسة التحليلية.

 خطة البحث:
 اقتعت طبيعة البحث تقسيمع إلل:

، مقدمتتتة: واتتتي التتتتي بتتتيي أيتتتديكم، واشتتتتملت علتتتل مشتتتكلة الدراستتتة وأاميتهتتتا
 والدراسات السابقة، ومنهلية البحث وخطتع.

 المبحث األول: حقيقة اختالف القراءات القر نية، وفوائده.
 المبحث الحاني: توليع القراءات المتواترة في سورة األنفال.

 الخاتمة: وفيها أام النتائج. 
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 المبحث األول
 اختالف القراءات القر نية 
 أقل نشأتع وحقيقتع وفوائده

 راء العلمتتتاء فتتتي أقتتتل نشتتتأة القتتتراءات القر نيتتتة، فمتتتنهم متتتي يتتتر  أي  تعتتتددت
ملموق القراءات المتواترة تمحل حرفا واحدا مي األحرف الستبعة التتي أنآلهتا اهلل 
تعالل، فلميإ أولتع القتراءات المتتواترة إنمتا ترلتإ إلتل حترف واحتد واتو حترف 

لكتتريم توحيتتدا قتتريا التتذ  اعتمتتده عحمتتاي رعتتي اهلل عنتتع فتتي لمعتتع للقتتر ي ا
في حتيي يتر  علمتاء  ختروي أي القتراءات  1لألمة وحقرا لمادة الخالف بينهم،

المتتتواترة تمحتتل لميتتإ األحتترف الستتبعة التتتي نتتآل عليهتتا القتتر ي الكتتريم والتتتي 
اشتتتملت عليهتتا المقتتاحف العحمانيتتة، ألي األمتتة ء يلتتوآ لهتتا أي تهمتتل نقتتل 

المقتاحف العحمانيتة مشتتملة وير  فريق  ختر أي  2شيء مي األحرف السبعة،
علل ما يحتملع رسمها متي األحترف الستبعة فقتط لامعتة للعرعتة األخيترة التتي 

وعلتل اتذا  3علتل لبريتل عليتع الستالم لتم تتترل منهتا حرفتا، S عرعتها النبتي 

                                 
، مللتتد 102-101، 89، ص1ينظتتر الآرقتتاني، محمتتد عبتتد العظتتيم، منااتتل العرفتتاي، ج 1

 .  2006، 2واحد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
نسبع السيوطي إلل لماعات مي الفقهاء والقراء والمتكلميي، ينظر السيوطي، لالل الديي  2

، مللتتتد واحتتتد، دار 146، ص 1حمي بتتتي الكمتتتال، اإلتقتتتاي فتتتي علتتتوم القتتتر ي، جعبتتتد التتتر 
ابتي اللتآر ، محمتد بتتي محمتد الدمشتقي، النشتر فتي القتتراءات م. و 2004الحتديث، القتاارة، 

 م.2002، مللداي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط33-31، ص1جالعشر، 
ر العلمتاء متي الستلف والخلتف واتو القتول التذ  رلحتع ابتي اللتآر ، ونستبع إلتل لمتااي  3

. وينظتر 33-31، ص1وأئمة المسلميي، ينظر ابي اللآر ، النشر فتي القتراءات العشتر، ج
القعتتتاة، أحمتتتد مفلتتت ، وشتتتكر ، أحمتتتد خالتتتد، ومنقتتتور، محمتتتد خالتتتد، مقتتتدمات فتتتي علتتتم 

 . 2001، مللد واحد، دار عمار، عماي، 1، ط66 -33القراءات، ص 
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القتتول فتتالقراءات القر نيتتة المتتتواترة تمحتتل ملمتتوق األحتترف الستتبعة الحابتتتة فتتي 
 العرعة األخيرة فقط.

فبهمتا  1وأر  أي القوليي األخيتريي متقاربتاي وامتا األقترب إلتل القتواب،       
يتبيي منشأ اختالف القراءات القر نية، كمتا أي المتتبتإ لهتذه القتراءات يلتد فتي 
اختالفهتا التيستير بتنتوق اللهلتات، والبالرتة واإلعلتاآ بتإحراء المعتاني وتكاملهتتا 

القتر ي الكتريم علتل ستبعة  دوي تناق ، واذه اي الحكمة التي مي أللها أنآل
 أحرف. 
أما حقيقة اءختالف بيي القراءات فهو اختتالف تنتوق وتىتاير ء اختتالف        

 تعاد وتناق ، وقد قسمع ابي اللآر  إلل حالحة أحوال:
اختالف ألفاظ ء يلحر علل المعنل، ومحل لع باأللفاظ استية: )القتراط،  -1

"ونحتتو ذلتتل ممتتا يطلتتق عليتتع أنتتع وعلتتيهم، ويتتلده، والقتتدس، ويحستتبض وقتتال: 
 2لىات".

اختتتالف اللفتتظ والمعنتتل متتإ لتتواآ التماعهمتتا فتتي شتتيء واحتتد، وممتتا   -2
محل لع بع قراءة )ملتلض و)مالتلض فتي الفاتحتة ألي المتراد فتي القتراءتيي اتو اهلل 

 تعالل، فأحبتت القراءتاي وقفيي هلل تعالل )الُمللض و)الِمللض. 
اق لواآ التماعهما في شيء واحد، بتل اختالف اللفظ والمعنل مإ امتن -3

ي كتتاي  يتفقتتاي متتي ولتتع  ختتر ء يقتعتتي التعتتاد، وممتتا محتتل لتتع بتتع قتتراءة )وا 

                                 
ي حيتث قتلة األحترف بتالقراءات، وينحقتر الختالف بينهمتا فتي بيي القوليي تقارب كبير م 1

قعية ما نسخ في العرعة األخيرة، حيث ير  أقحاب القول الحالث أنتع قتد نستخ شتيء متي 
األحتترف الستتبعة فتتي العرعتتة األخيتترة، واتتي قعتتية ء يمكتتي اللتتآم بهتتا كمتتا ذكتتر د. فعتتل 

، مللتد واحتد، دار 1، ط94عباس، ينظر عباس، فعل حسي، القراءات وما يتعلتق بهتا، ص
 م.  2009النفائس، عماي، 

 . 66، ص1ابي اللآر ، النشر في القراءات العشر، ج  2
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ي كتتاي مكتترام ِلتتتآولز منتتع 64مكتترام لزتتتآوُل منتتع اللبتتالض إبتتراايم:  ، وقتتراءة )وا 
، فمعنتتل القتتراءة األولتتل: إي مكتترام كتتاي متتي الشتتدة بحيتتث 64اللبتتالض إبتتراايم:
ل الراسيات مي مواععها، ومعنل القراءة الحانية: ما كاي مكرام يقتلإ منع اللبا

ي اختلفتتا معنتل فإنهمتا ريتر  ي تعاظم ليآول منع ديتي اإلستالم، فالقراءتتاي وا  وا 
 1متناقعتيي.

وألي اتذا البحتتث يستتعل إلتل إبتتراآ أحتتر اختتالف القتتراءات علتتل المعتتاني         
متتا بينتتت فتتي المقدمتتة، فإنتتع وعالقتتة ذلتتل باإلعلتتاآ البالرتتي للقتتر ي الكتتريم ك

ستتيتناول القتتراءات الفرشتتية حيتتث أي أرلتتب اءختالفتتات بينهتتا ممتتا يتتلحر علتتل 
المعاني، ولي يتطرق البحث إلتل اختتالف أقتول القتراءات، محتل اءختتالف فتي 
المدود واإلدرتام والقتلة واإلمالتة والتستهيل وريراتا، إء متا كتاي لتع تتأحير علتل 

ف فتتي ذلتتل إنمتتا يرلتتإ إلتتل اختتتالف اللهلتتات واتتو المعنتتل، ألي أرلتتب اءختتتال
 النوق األول الذ  ذكره ابي اللآر .

 وءختالف القراءات فوائد وحكم مي أامها:       
 التهويي والتسهيل والتخفيف علل األمة.  -1
البالرة واإلعلاآ واإليلاآ، فكل قراءة بمنآلة اسية، فتنوق اللفتظ بكلمتة  -2

 لة كل لفظ  ية منفقلة لكاي في ذلل تطويل.يقوم مقام  يات، ولو لعلت دء 
الدءلتتة علتتل تقتتديق القتتر ي بععتتع بععتتا وعتتدم وقتتوق التنتتاق  فيتتع،  -3

 فالقراءات علل تنوعها لم يقإ بينها تناق .
تستتهيل الحفتتظ وتيستتيره، ألي حفتتظ كلمتتة ذات أولتتع أستتهل وأقتترب إلتتل  -6

 الفهم مي حفظ لمل مي الكالم تلد  معاني تلل القراءات.

                                 
 . 64 -66، ص1ينظر ابي اللآر ، النشر في القراءات العشر، ج 1
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ألتتور اتتذه األمتتة لمتتا يبذلونتتع متتي لهتتود فتتي تتبتتإ معتتاني اتتذه إعظتتام  -6
 1القراءات واستنباط الحكم واألحكام منها.

وقتتد لتتاءت اتتذه الدراستتة إلبتتراآ بعتت  اتتذه الفوائتتد والحكتتم متتي ختتالل          
الدراسة التطبيقية، وخاقتة فيمتا يتعلتق باللانتب البالرتي، وقتلة ذلتل بإعلتاآ 

 القر ي الكريم. 

                                 
. والآرقاني، مناال العرفاي في علوم القتر ي، 69-66، ص1ينظر ابي اللآر ، النشر، ج 1
 .94-96، ص1ج
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 لحانيالمبحث ا
 توليع القراءات المتواترة في سورة األنفال

 التمهيد
ستتورة األنفتتال ستتورة مدنيتتة، عتتدد  ياتهتتا خمتتس وستتبعوي  يتتة. وقتتد نآلتتت     

السورة بعد رآوة بدر الكبر  التي سمااا اهلل عآ ولل ﴿يزْومز اْلُفْرقزاِي يزْومز اْلتزقزتل 
ْمعزاِي﴾ )األنفال:  بتيي الحتق والباطتل، والتتي  ض، فقد كانتت معركتة فاقتلة61اْللز

لزكِكتي َليزْقِعتيز  أقيمت فيها الحلة الواعحة علل المشركيي فقد قال اهلل تعتالل ﴿وز
تتي بزَينزتتةح﴾  تتيَّ عز تتْي حز يزْحيزتتلك مز تتي بزَينزتتةح وز تتْي ازلزتتلز عز ْفُعتتوءق َليزْهِلتتلز مز اللَّتتُع أزْمتترقا كزتتايز مز

  لكونهتتا قتتد نآلتتت بعتتد أول ض. وقتتد كتتاي لهتتذه الستتورة أاميتتة كبتتر 62)األنفتتال: 
تلربة قتالية للمسلميي، فلتاءت لتعتآآ العقائتد واألختالق والفعتائل التتي يلتب 
أي تكتتوي متأقتتلة فتتي نفتتوس أفتتراد اتتذا الملتمتتإ المستتلم الواعتتد التتذ  أراد اهلل 
لتل  عآ ولل لع أي يكوي المنار والهاد  ألمم وشعوب العالم ألمإ إلل الحق وا 

 كلمة التوحيد.
لاءت اذه السورة أيعتاق لتقترر وتبتيي مبتادت الستلم والحترب، والىنتائم  وقد    

واألستتر ، والمواحيتتق والمعااتتدات، وعوامتتل النقتتر وعوامتتل الهآيمتتة، كمتتا أنهتتا 
 اشتملت علل تقوير لمشااد اذه الىآوة بدقة تعبير ولمال أسلوب.

لل ونلد أي في اذه السورة تقويراق لمشتااد وأحتداث متي حيتاة الرستول قت    
اهلل عليتتتع وستتتلم والمستتتلميي فتتتي مكتتتة قبتتتل الهلتتترة حيتتتث كتتتانوا مستعتتتعفيي، 
والهدف مي ذلل تذكير المسلميي بفعل اهلل عليهم بأي مّي عليهم بالنقتر متإ 
قلتة عتتددام وعتتادام، وذلتتل حتتتل ء يتدخلهم الىتترور والعلتب، وليتتتذكروا دائمتتاق 

 ادفهم األعلل مي اللهاد واو إعالء كلمة اهلل عآ ولل.
اتذا باختقتتار أاتتم متتا اشتتتملت عليتتع الستتورة متتي موعتتوعات، وفيمتتا يتتأتي     

 توليع للقراءات المتواترة فيها. 
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﴾ )األنفال:  -1 ِئكزِة ُمْرِدِفييز  ض.8قولع تعالل ﴿أزَني ُمِمدُُّكم ِبأزْلفح َميز اْلمزالز
 قرأ نافإ، وأبو لعفر، ويعقوب )مردزفييض. -أ
 1وقرأ الباقوي )مرِدفييض. -ب
)ردفض فتتي اللىتتة أقتتل يتتدل علتتل التتتتابإ، فتتالَرْدُف: متتا تزِبتتإز الشتتيءز، وكتتل     

ذا تزتابإ شيء ختلف شيء، فهو التَّراُدُف، ورزْدُف  شيء تزِبإ شيئاق، فهو ِرْدُفع، واِ 
تتْلفزع،  ُره. والتَرْدُف: الكزفزتُل والعُلتُآ، ورزِدفز الرلتلز وأزْردزفزتع: رزِكتبز خز كل شتيء: متلخَّ

: الذ  ُيراِدُفل.واْرتزدزفز  تْلفزع علتل الدابة. ورزِديُفلز ع خز
2 

وقد اختلف العلماء في توليع ااتيي القراءتيي، وكحرت التوليهتات فيهمتا       
وذلتتل بستتبب اءختتتالف فتتي معنتتل الفعتتل )أردفض التتذ  اشتتتق منتتع استتم الفاعتتل 

إض التذ  )مرِدفييض، واسم المفعتول )متردزفييض، فالفعتل إمتا أي يكتوي بمعنتل )اّتبت
متتتا أي يكتتتوي بمعنتتتل )أْتبتتتإض التتتذ  يتعتتتد  إلتتتل  يتعتتتد  إلتتتل مفعتتتول واحتتتد، وا 

                                 
.  والنشتتار، أبتتو 209-206، ص 1للتتآر ، النشتتر فتتي القتتراءات العشتتر، جينظتتر ابتتي ا 1

حفص عمر بي آيي الديي قاسم األنقار ، البدور الآااترة فتي القتراءات العشتر المتتواترة، ج 
م. 2009مللتتتتتتدات، طبعتتتتتتة وآارة األوقتتتتتتاف القطريتتتتتتة، قطتتتتتتتر،  6، 1، ط22 -6، ص 2

العشتتر المتتتواترة متتي طريقتتي الشتتاطبية  والقاعتتي، عبتتد الفتتتاأ، البتتدور الآااتترة فتتي القتتراءات
، مللتد واحتد، دار الكتتاب العربتي، بيتروت. وختاروف، محمتد فهتد، 133 -129والدرة، ص 

، مللتتد واحتتد، دار ابتتي كحيتتر، 1، ط194 -166الميستتر فتتي القتتراءات األربعتتة عشتتر، ص 
 م. وكل ما سيأتي مي بياي القراءات فمي اذه المرالإ.1886دمشق، 

 3، 1، ط 436ص  ،3د، أبتتتو بكتتتر محمتتتد بتتتي الحستتتي، لمهتتترة اللىتتتة، جينظتتتر ابتتتي دريتتت2
ابتتي منظتتور، محمتتد بتتي مكتترم األفريقتتي، م. و 1896مللتتدات، دار العلتتم للماليتتيي، بيتتروت، 

مللتتد، ملسستتة التتتاريخ العربتتي، بيتتروت،  14، 2، ط180 -198، ص 6لستتاي لعتترب، ج
، 9، ط 912س المحتيط، ص. والفيروآأباد ، ملد الديي محمتد بتي يعقتوب، القتامو م1883

   م.2006مللد واحد، ملسسة الرسالة، بيروت، 
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مفعوليي، وقد استققتل اسلوستي لميتإ المعتاني المحتملتة فتي ذلتل، فتي حتيي 
 اكتفل ريره ببياي بععها، وفيما يلي بياي اذه األولع:

 قراءة )مرِدفييض، ولها خمس احتماءت: -أ
واذا علل معنل الفعل المتعد  لمفعول المالئكة يتبعوي الملمنيي. ) - -1

 واحدض.
)واتتذا علتتل معنتتل الفعتتل المتعتتد   المالئكتتة يّتبعتتوي بععتتهم بععتتاق.  -2

 لمفعول واحدض.
ُيتبتتإ المالئكتتة بععتتهم بععتتاق، أ  لعلتتوا بععتتهم يتبتتإ بععتتاق. )علتتل   -3

 معنل الفعل  
 المتعد  لمفعولييض.     
ععتتتتاق متتتتنهم خلتتتتف ُيتبتتتتإ المالئكتتتتة بععتتتتهم المتتتتلمنيي، أ  لعلتتتتوا ب  -6

 الملمنيي. )علل  
 معنل الفعل المتعد  لمفعولييض.  
ُيتبتتإ المالئكتتة أنفستتهم ولملتتتهم المتتلمنيي، أ  لعلتتوا أنفستتهم خلتتف   -6

 الملمنيي. )علل  
 معنل الفعل المتعد  لمفعولييض.  
 قراءة )مردزفييض، ولها أربإ احتماءت: -ب   

 علل ذلل مقدمة الليا.المالئكة يتبعهم الملمنوي، فهم   -1      
المالئكة لعلوا أنفسهم تابعة للملمنيي، فهتم علتل ذلتل ستاقة اللتيا،  -2

 ليكونوا علل    
 أعينهم وحفظهم.        

 المالئكة يتبعهم مالئكة  خروي. -3
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  1المالئكة لعلوا أنفسهم تابعة لمالئكة  خريي.  -6

                                 
مللتد،  30، 861، ص 8ينظر اسلوسي، محمود بي عبد اهلل الحسيني، روأ المعتاني، ج 1

. وينظر الآمخشر ، أبو القاسم محمود بتي عمتر، الكشتاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت
. والبيعتتاو ، أنتتوار التنآيتتل وأستترار التأويتتل، مللتتدات، دار الفكتتر، بيتتروت6، 164ص  ،2ج
والنسفي، عبد اهلل بتي أحمتد، متدارل التنآيتل،  مللدات، دار الفكر، بيروت. 6، 82، ص3ج
وابتتي عطيتتة، أبتتو محمتتد عبتتد  م.1884مللتتدات، دار النفتتائس، عمتتاي،  6، 138، ص 2ج

تتب العلميتة، مللتدات، دار الك 6، 606 -606 ، ص2الحق األندلسي، المحرر التوليآ، ج
-646، ص6. وأبو حياي، محمد بي يوسف األندلستي، البحتر المحتيط، جم2001بيروت، 

، 136، ص3. والنحتتاس، معتتاني القتتر ي الكتتريم، ج مللتتدات، دار الفكتتر، بيتتروت10، 644
والقرطبي، محمتد بتي أحمتد األنقتار ، ات. 1608، نشر لامعة أم القر ، مكة المكرمة، 1ط

وابتي كحيتر، أبتو الفتداء  ، دار الكتب العلميتة، بيتروت.360، ص 6ج اللامإ ألحكام القر ي،
مللتتدات، مكتبتتة المعتتارف،  9، 16، ص 6إستتماعيل بتتي عمتتر، تفستتير القتتر ي العظتتيم، ج

، 640، ص 6والتتراآ ، محمتتد بتتي عمتتر بتتي الحستتيي، مفتتاتي  الىيتتب، ج م.1886بيتتروت، 
محمد بي محمد العمتاد ، إرشتاد  . وأبو السعود،مللد، دار إحياء التراث العربي، بيروت 32

مللتدات، دار الكتتب العلميتة، بيتروت، 4، 4، ص2العقل السليم إلتل مآايتا الكتتاب الكتريم، ج
. شتتيخ آاده، محمتتد بتتي مقتتل  التتديي مقتتطفل القتتولي، حاشتتية آاده علتتل تفستتير م1888

 م.1888مللتتتتتدات، دار الكتتتتتتب العلميتتتتتة، بيتتتتتروت،  9، 1، ط 346، ص6البيعتتتتتاو ، ج
مللتتدات،  4، 280 -298، ص 2ني، محمتتد بتتي علتتي بتتي محمتتد، فتتت  القتتدير، جوالشتتوكا

، ط 406، ص 8م. رعا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج1886دار الكتب العلمية، بيروت، 
وابي عاشور، محمد الطاار، التحرير والتنتوير، م. 1866مللد، دار المنار، مقر،  12، 2
وابي آنللة، عبد الرحمي م. 1886، مللد، دار سحنوي، تونس30، 264 -266، ص8ج

، ملسستة الرستالة، بيتروت، 2، مللتد واحتد، ط309 -306بي أحمد، حلتة القتراءات، ص 
، مللتتد 148م. وابتتي خالويتتع، الحستتيي بتتي أحمتتد، الحلتتة فتتي القتتراءات الستتبإ، ص1982
ات. وأبتو شتامة، عبتد الترحمي بتي إستماعيل، إبتراآ 1601، دار الشروق، بيروت، 6واحد، ط

م. 1891، مللد واحد، مطبعة مقطفل البتابي، مقتر، 698عاني مي حرآ األماني، صالم
، 126 -126، ص 6وأبو علي الفارسي، الحسي بي عبد الىفار، الحلة للقتراء الستبعة، ج
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ج ابتي لريتر عتي وفي اسحار متا يليتد اءحتمتاليي الحالتث والرابتإ، فقتد أختر      
نتتتآل لبريتتتل عليتتتع الستتتالم فتتتي ألتتتف متتتي »علتتي رعتتتي اهلل تعتتتالل عنتتتع قتتتال: 

المالئكة عي ميمنة النبتي قلل اهلل عليع وسّلم وفيها أبو بكر رعي اهلل تعالل 
عنع، ونآل ميكائيل عليع السالم في ألف مي المالئكة عي ميسرة النبتتي قتلل 

 2ابي كحير قراءة )مردزفييض. وعليع حمل 1«.اهلل عليع وسّلم وأنا فيها
وأمتتا ÷وقتد أنكتر الطبتر  أي يكتوي المتتراد اتبتاق المالئكتة للمستلميي، فقتال:     

ِفتتتتييز »قتتتول متتتي قتتتال: معنتتتل ذلتتتل إذا قتتتر ء  بفتتتتت  التتتدال: أي اهلل أردف « ُمْردز
التمسلتتتميي بهتتم، فقتتول ء معنتتل لتتع إذ التتذكر التتذ  فتتتي مردفتتتيي متتي التتتمالئكة 

نتتتتما معنتتتل الكتتتالم: أي يتتتتمّدكم بتتتألف متتتي التتتتمالئكة يتتتردزف دوي التملمنتتتتيي . وا 
بععتتهم بتتبع ، حتتم حتتذف ذكتتر الفتتتاعل، وأختترج التتتخبر ريتتر مستتمل فتتتاعلع، 
فقتيتل: ُمْردزِفتييز بتمعنل: مردزف بعُ  التمالئكة ببع ، ولو كاي األمتر علتتل متا 

يي ء ذكتتر قالتتع متتي ذكرنتتا قولتتع ولتتب أي يكتتوي فتتتي التمردزفتتتيي ذكتتر التمسلتتتم
وقتد رلت  الطبتر  قتراءة  3×.التمالئكة، وذلتل ختالف متا دّل علتتيع ظتاار القتر ي

والقواب مي القراءة فتي ذلل عند  قراءة مي قرأ: )بأْلفح ِميز ÷)مرِدفييض فقال: 
ض بكسر الدال إللماق أال التأويتل علتل ما ذكرت متي تأويتتلهم  التمزالِئكزِة ُمْرِدِفتييز

ععهم بععا ومتتابعيي. ففتي إلماعهم علتل ذلل متي التأويتتل أي معناه: يتبإ ب
                                                                             

م. وقمحتاو ، محمتد القتتادق، طالئتإ البشتر فتي توليتتع 1881، دار المتأموي، دمشتق، 1ط
م. ومحيسي، محمتد 2003الم الكتب، بيروت، ، ع1، مللد واحد، ط66القراءات العشر، ص

، دار الليتتل، 1، مللتتد واحتتد، ط208ستتالم، المستتتنير فتتي تختتريج القتتراءات المتتتواترة، ص 
 م.   1898بيروت، 

مللتد، دار 30، 124، ص8ينظر الطبر ، أبتو لعفتر محمتد بتي لريتر، لتامإ البيتاي، ج  1
 م. 1880المعرفة، بيروت، 

 . 16، ص 6قر ي العظيم، جينظر ابي كحير، تفسير ال  2
 .126، ص8الطبر ، لامإ البياي، ج  3
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الدلتيتتتل الواعتت  علتتتل أي القتتحي  متتي القتتراءة متتا اخترنتتا فتتتي ذلتتل متتي كستتر 
الدال، بتمعنل: أردف بع  التمالئكة بععتا، ومستموق متي العترب: لئتت ِمْرِدفتتا 

 .1×لفالي: أ  لئت بعده
رأ  العلمتتاء متتي ولتتوب قبتتول ومتتا ذكتتره الطبتتر  مختتالف لمتتا استتتقر عليتتع     

القتتراءات المتتتواترة وعتتدم تعتتعيف أو رد شتتيء منهتتا، ولكتتي التوليهتتات التتتي 
بالرتة اتاتيي القتراءتيي، وكتاي لتل  -مي ولهتة نظتر –ذكراا العلماء لم تبرآ 

 ااتمامهم بياي سالمة التركيب اللىو ، والمعنل اإللمالي لع. 
متتتا بعتتت  المعتتتاني، فتتتأقول بعتتتد وقتتتد تأملتتتت القتتتراءتيي طتتتويالق فتللتتتت لتتتي فيه

 اءستعانة باهلل تعالل:
إي القتتراءتيي ء تعطتتي كتتل منهمتتا معنتتلق منفقتتالق، بتتل امتتا متكاملتتتاي فتتي      

تقوير المشهد في رآوة بدر، ويمكي أي نطبق عليهما قاعتدة التقتوير الفنتي 
في كتابع التقوير الفنتي فتي القتر ي حيتث  -رحمع اهلل-التي أقلها سيد قطب 

التقتتوير اتتو األداة المفعتتلة فتتي أستتلوب القتتر ي، فهتتو يعبتتر بالقتتورة ÷ل: قتتا
المحستتتتة المتخيلتتتتة عتتتتي المعنتتتتل التتتتذاني، والحالتتتتة النفستتتتية، وعتتتتي الحتتتتادث 
المحسوس، والمشهد المنظور، وعي النموذج اإلنساني، والطبيعة البشترية، حتم 
يرتقتتتتتي بالقتتتتتورة التتتتتتي يرستتتتتمها فيمنحهتتتتتا الحيتتتتتاة الشاخقتتتتتة، أو الحركتتتتتة 

لمتلتتتددة....ويلب أي نتوستتتإ فتتتي معنتتتل التقتتتوير الفنتتتي فتتتي القتتتر ي، فهتتتو ا
والقراءتتتاي فيهمتتا  2×.تقتتوير بتتاللوي وتقتتوير بالحركتتة، وتقتتوير بالتخييتتل...

تقتتوير بالحركتتة المتلتتددة، فالمالئكتتة حستتب القتتراءة األولتتل )متترِدفييض مّتِبعتتيي 
بىيرام مي المالئكتة لىيرام مي المالئكة، وما يلبث الءء حتل يكونوا متبوعيي 

                                 
 .124، ص8الطبر ، لامإ البياي، ج  1

، دار 19مللتتتد واحتتتد، ط ، 36 -34قطتتتب، ستتتيد، التقتتتوير الفنتتتي فتتتي القتتتر ي، ص   2
 م.2004الشروق، القاارة، 
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واو المعنل الذ  تقوره قراءة )مردزفييض، واكذا تستمر أفواج المالئكة بالقدوم 
في حركة متلددة، يتحول فيها التابإ متبوعاق، وذلتل بىت  النظتر عتي الختالف 

 -بقراءتيهتا–في عدد المالئكتة اتل اتم ألتف أم أكحتر؟ فتالىر  متي اتذه اسيتة 
إمداد الملمنيي بالمالئكة في معركتهم األولل بياي عظم فعل اهلل عآ ولل في 

 1مإ الكفار.
نزةق َمْنُع﴾ )األنفال: -2  ض.11قولع تعالل ﴿ِإْذ ُيىزَشيُكُم النُّعزاسز أزمز
 قرأ ابي كحير، وأبو عمرو )يىشاكم النعاُسض. - أ
ض. -ب  وقرأ نافإ، وأبو لعفر )ُيْىِشيكم النعاسز
ض. -ج  وقرأ الباقوي )ُيىزَشيكم النعاسز

الفاعتتل فتتي القتتراءة األولتتل اتتو النعتتاس، وعلتتل القتتراءتيي الحانيتتة والحالحتتة     
الفعتل مستتند هلل عتآ ولتتل. ولتم يبتتيي أرلتب العلمتتاء ستر التعبيتتر بهتذه القتتي ، 
واكتفتل بععتهم ببيتتاي ولتع اختيتتار كتل قتتراءة، فتالقراءة الحانيتتة والحالحتة ناستتبت 

ض حيتتث لتتاء الفعتتل 11فتتال:قولتتع تعتتالل )وينتتآل علتتيكم متتي الستتماء متتاءض )األن
مسنداق هلل عآ ولل، وبذلل ينتظم الكالم علل سياق واحد، واو اختيار الطبتر . 
نزتتةق نُّعزاسقتتا يزْىشزتتلك طزاِئفزتتةق َمتتنُكْم﴾ ) ل  أمتتا حلتتة القتتراءة األولتتل فقولتتع تعتتالل ﴿أزمز

وقد حتاول ابتي عاشتور أي يلفتت  2ض، فقد أسند الفعل انا للنعاس.154عمراي:
فإستتتناد ÷ه إلتتتل ستتتر اختتتتالف إستتتناد الفعتتتل فتتتي اتتتذه القتتتراءات، فقتتتال: اءنتبتتتا

                                 
لمالي لهمتا وبيتاي لم تبيي الباححة أحالم بالرة التعبير بالقراءتيي واكتفت ببياي المعنل اإل 1

عدم تعارعهما دوي استققاء للميإ التوليهات. ينظر أبو شتعباي، أحتالم مقتباأ، تفستير 
القر ي بالقراءات القر نية العشر مي ختالل ستور: األنفتال والتوبتة ويتونس، رستالة مالستتير، 

 .66، ص2004إشراف: د. آاد  أبو نعمة، اللامعة اإلسالمية، رآة، 
 -309. وابتتي آنللتتة، حلتتة القتتراءات، ص128، ص8مإ البيتتاي، جينظتتر الطبتتر ، لتتا  2

308 . 



 

 
566 

اإلرشاء أو التىشية إلل اهلل ألنع الذ  قدر أي يناموا في وقت ء ينام في محلع 
الختتائف، وء يكتتوي عاّمتتاق ستتائرز اللتتيا، فهتتو نتتوم متتنحهم اهلل إيتتاه ِلفاِئتتدتهم. 

سناد الىشي إلل النعتاس حقيقتة علتل المتعتارف وقتد علت م أنتع متي تقتدير اهلل وا 
نزةق َمْنُعض وبما أي المقتام كتاي للتتذكير بأفعتال اهلل علتيهم فتي تلتل  1×.بقولع )أزمز

الىآوة لاءت إحد  القراءات لتوع  وتبتيي أي اتذا النعتاس كتاي متي عنتد اهلل 
عآ ولل ومي لملة ما امتي عليهم بع في تلل الفتترة. أمتا إستناد التىشتية إلتل 

تلل الحالة التي داامهم فيها النعاس فلم يستتطيعوا دفعتع النعاس فهو لتقوير 
حيتتث لتتاء  –أو مقاومتتتع. وقتتد ذكتتر شتتيخ آاده توليهتتاق لطيفتتاق لقتتراءة ابتتي كحيتتر 

ويحتمتتل أي يكتتوي إستتناد األمنتتة إلتتل ÷فقتتال:  -الفعتل فيهتتا مستتنداق إلتتل النعتتاس
أي النعتتاس تخيتتيالق لالستتتعارة بالكنايتتة، بتتأي يشتتبع النعتتاس بشتتخص متتي شتتأنع 

يىشل القوم حال أمنتع، وء يىشتاام حتال خوفتع، إء أنتع لمتا حقتل لتع متي اهلل 
 2×.تعالل األمي مي الكفار رشل القوم وأنامهم

وبقتتتي اءختتتتالف بتتتيي الفعلتتتيي )يىِشتتتيكمض المخفتتتف، و)يىزَشتتتيكمض المشتتتدد،     
كسترتها   تقتول:÷وتشديد الفعل يدل علل المبالىة وتكحير المعنل، قال ستيبويع: 

لذلل لاء قراءة   3×. كسرتع وقطعتع ومآقتع  : وقطعتها فإذا أردت كحرة العمل قلت
التشديد لتدل علل فشو اذا األمر وانتشتاره بيتنهم، فلتم يبتق أحتد متنهم إء وقتد 
أقتتابع النعتتاس. ومتتي معتتاني التشتتديد أيعتتاق الدءلتتة علتتل تكتترر الفعتتل، كحتتال 

                                 
 .266، ص8ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
. وينظتر الستميي الحلبتي، 360 -348، ص6شيخ آاده، حاشتية آاده علتل البيعتاو ، ج 2

مللتتدات، دار  6، 1، ط602، ص 3أبتتو العبتتاس بتتي يوستتف بتتي محمتتد، التتدر المقتتوي، ج
 م.1886، بيروت، الكتب العلمية

م. وينظر 1888مللدات، دار الكتب العلمية، بيروت،  6، 166، ص6سيبويع، الكتاب، ج3
مللتدات، دار الفكتر،  3، 10، ص 2أبو ليث الستمرقند ، نقتر بتي محمتد، بحتر العلتوم، ج

 بيروت. 
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حظتة، حتم يعتاوده النعتاس فيىفتو اإلنساي الذ  يىلبتع النعتاس فيىفتو حتم يفيتق ل
مرةق تلو األخر ، وقد لاء فتي قتحي  البختار  متا يليتد اتذا المعنتل، فعتي أبتي 

كنتتُت فتتيمي تزىزّشتتاه النعتتاس يتتومز ُأُحتتد حتتتل سزتتقط »طلحتتة رعتتي اهلل عنتتع قتتال: 
ي كانت عي رتآوة أحتد فتإي الوعتإ مشتابع  1«.سيفي مي يد  مراراق  والرواية وا 

ي رشياي النعتاس لهتم، واهلل أعلتم. ويمكتي أي يكتوي لما حدث في رآوة بدر م
ستتبب اءختتتتالف فتتتي التعبيتتتر اتتتو اختتتالف أحتتتوالهم، قتتتال محمتتتد رشتتتيد رعتتتا: 

ودءلتتة قتتراءة التشتتديد علتتل التتتدرج أو المبالىتتة دوي قتتراءة التخفيتتف فيحمتتل ÷
اختالفهتتتا علتتتل اختتتتالف حتتتال متتتي رشتتتيهم النعتتتاس، فهتتتو ء يكتتتوي عتتتادة إء 

  2×.د علل بع  الناس مي بع بالتدرج، ويكوي أش
لزْيُكم َميز السَّمزاِء مزاءق َلُيطزَهرزُكم ِبِع﴾ )األنفال: -3 ُينزَآُل عز  ض.11قولع تعالل ﴿وز
 قرأ ابي كحير، وأبو عمرو، ويعقوب )وُيْنِآلض. -أ
 وقرأ الباقوي )وُينزَآلض. -ب

ض، فهي إما إي تدل ويمكي أي يقال فيها كما قيل في قراءة التشديد في )ُيىَشيكم
ما أي تدل علل التكرار. والىر  مي ذلتل كلتع تقتوير  علل اءنتشار والكحرة، وا 

 أحداث تلل الىآوة الفاقلة. 
﴾ )األنفال: -6  ض12قولع تعالل ﴿سزأُْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذييز كزفزُروا الرُّْعبز
 قرأ ابي عامر، والكسائي، وأبو لعفر، ويعقوب )الرُُّعبض. - أ
 قوي )الرُّْعبض.وقرأ البا - ب

                                 
البخار ، محمد بي إسماعيل بي إبراايم، اللامإ القتحي ، كتتاب المىتاآ ، بتاب )حتم أنتآل  1

مللتتتدات، دار إحيتتتاء  8ض، 3868، حتتديث )1682، ص 6علتتيكم متتتي بعتتد الىتتتم أمنتتتةض، ج
 التراث العربي، بيروت. 

 .410، ص 8رعا، تفسير المنار، ج  2
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واذا اءختالف مي باب اختالف اللهلات، وليس مي اختالف المعاني. فقتد     
وفُ ÷لاء في اللساي   1×.الرُّْعُب والرُُّعُب: الفزآزق والتخز

واتتذا خالفتتاق لمتتا ذكرتتتع الباححتتة أحتتالم، فقتتد لعلتتت قتتراءة الستتكوي للدءلتتة علتتل 
اطر شتيطاني، فألقتاه اهلل تعتالل تخفيف اهلل تعالل مي عمل المالئكة، فالرعب خ

فتتي قلتتوب الكفتتار بواستتطة أختتر ، أمتتا قتتراءة العتتم فلعلتهتتا للدءلتتة علتتل شتتدة 
ولتيس  2الرعب، واستندت في ذلتل كلتع علتل متا ذكتره ابتي عاشتور فتي تفستيره،

في اللىة ما يدل علل ما ذكرتتع الباححتة، كمتا أي ابتي عاشتور لتم يستتنبط اتذه 
نمتتا كتتاي تفستتيرا عامتتا ل يتتة،المعتتاني متتي دءلتتة القتتراءات لتتذا فتتربط اتتذه  3، وا 

المعاني بالقراءات تكلف ظاار، والقواب أي اتذه القتراءات رالعتة إلتل اختتالف 
 اللىات.

لزكِكتيَّ اللَّتعز  -6 ْيتتز وز ْيتتز ِإْذ رزمز تا رزمز مز لزكِكتيَّ اللَّتعز قزتتزلزُهْم وز قولع تعالل ﴿فزلزْم تزْقُتُلوُاْم وز
﴾ )األنفال:  ض.16رزمزلك

 قرأ ابي عامر، وحمآة، والكسائي، وخلف )ولِكي اهلُل قتلهم، ولِكي اهلُل رملض    -أ
 بالتخفيف، ورفإ لفظ اللاللة.

وقتتترأ البتتتاقوي )ولكتتتّي اهللز قتتتتلهم، ولكتتتّي اهللز رمتتتلض بالتشتتتديد، ونقتتتب لفتتتظ -ب
 اللاللة.

أحال أبو حياي في توليع اتذه القتراءات إلتل متا فقتلع فتي موعتإ مشتابع فتي 
ض حيتث قترت 102ورة البقرة في قولتع تعتالل )ولكتي الشتياطيي كفترواض )البقترة:س

بالتشديد والتخفيف، لكنع ققر كالمع علل التوليع النحو ، فتذكر الختالف فتي 

                                 
، ص 1ابي منظور اإلفريقي، أبتو الفعتل لمتال التديي محمتد بتي مكترم، لستاي العترب، ج  1

 .98القاموس المحيط، ص وينظر الفيروآأباد ،  ، طبعة وآارة األوقاف السعودية.606
 .92ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص 2
 .  293-292، ص 8ينظر ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
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إعمال لكي المخففة ورل  عدم اإلعمال، وذكر الختالف فتي كونهتا متي حتروف 
نهتا مركبتة العطف، ورل  عدم كونها مي حروف العطف، وذكر الخالف فتي كو 

 1أم بسيطة، ورل  كونها بسيطة، ولم يتطرق إلل التوليتع البالرتي للقتراءتيي.
واتتو 2أمتتا ابتتي آنللتتة فتتذكر أي )لكتتّيض حتترف تحقيتتق، و)لكتتيض حتترف استتتدرال.

توليع حسي، وعليع تكوي قراءة التخفيف مفيدة لالستتدرال، أمتا قتراءة التشتديد 
يتتد، واتتذا مناستتب ءختتتالف أحتتوال فمفيتتدة لالستتتدرال متتإ التحقيتتق، لآيتتادة التأك

السامعيي، فمنهم مي يكوي اءستدرال الملرد كافياق لع لتقرير المعنتل لهتم، أمتا 
 المتشككيي فال بد مي استعمال أسلوب التأكيد والتحقيق معهم.

﴾ )األنفال: - -4 ِلُكْم وزأزيَّ اللَّعز ُموِاُي كزْيِد اْلكزاِفِرييز  ض.19قولع تعالل ﴿ذزك
 وابي كحير، وأبو عمرو، وأبو لعفر )ُموزَاٌي كيدزض. قرأ نافإ، -أ
 وقرأ حفص )ُمْوِاُي كيِدض. -ب
 وقرأ الباقوي )ُمْوِاٌي كيدزض. -ج

 واذه القراءات تختلف مي لانبيي، لكل منهما دءلتع:
اللانب األول اءختالف بالتشتديد والتخفيتف، والتشتديد يفيتد تكترر وقتوق الفعتل، 

في ذلل أي التشديد إنما وقإ لتكرر الفعل، وذلتل متا  وحلتهم÷قال ابي آنللة: 
ذكره اهلل مي تحبيت أقدام الملمنيي بالىيث، وربطع علتل قلتوبهم، وتقليلتع إيتاام 
في أعينهم عند القتال، فتذلل منتع شتيء بعتد شتيء وحتال بعتد حتال، فتي وقتت 

  3×.بعد وقت
ة وعتدمها، أما اللانب الحاني فهتو اءختتالف فتي استم لفاعتل متي حيتث اإلعتاف

والتنويي وعدمع، واذا األمتر لتع عالقتة بالدءلتة علتل التآمي، واتو التذ  ستماه 

                                 
 .326 -324، ص1ينظر أبو حياي، البحر المحيط، ج  1
 .109ص ينظر ابي آنللة، حلة القراءات،  2
 .308ابي آنللة، حلة القراءات، ص  3
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التتآمي إمتتا قتترفي علتتل المستتتو  ÷التتدكتور طتتع  رتتا بتتالآمي النحتتو ، فقتتال: 
التحليلتتي، أو نحتتو  علتتل المستتتو  التركيبتتي، فالمتتدلول الآمنتتي للكلمتتة واتتي 

يب شتيء  ختر، ألي الدءلتة خارج السياق شيء، ومدلولها داخل السياق والتراك
الآمنيتة للقتي  القترفية تتحتول بحستب الستياق ونوعيتة اءستتعمال إلتل أآمنتة 
أخر  رير ما تدل عليع أبنيتها القرفية... فاسم الفاعتل المعتاف بىيتر تنتويي 
في اللملة يدل علل الآمي الماعي، أما المنوي رير المعاف فهو الذ  ينتتج 

لتتتل ذلتتتل تتتتدل القراءتتتتاي األولتتتل والحالحتتتة علتتتل وبنتتتاءق ع 1×.دءلتتتة اءستتتتقبال
اءستتتقبال، وتتتدل القتتراءة الحانيتتة علتتل الماعتتي، وبستتبب تنتتوق اتتذه القتتراءات 
أفتتادت اسيتتة معتتاني كحيتترة، فيكتتوي معنتتل اسيتتة: إي اهلل عتتآ ولتتل متتواي كيتتد 
الكافريي، وموزَاي كيدام حاءق بعد حال، ووقتاق بعد وقت، فتي الماعتي والحاعتر 

ولو أي اذه اسيتة نآلتت علتل ولتع واحتد لمتا أفتادت اتذه المعتاني  2قبل.والمست
كلهتتا، وفتتي ذلتتل دءلتتة علتتل إعلتتاآ القتتراءات القر نيتتة بتنتتوق معانيهتتا التتتي ء 

   3تتناق  وء تتعار .
تتاءزُكُم اْلفزتتْتُ   -6 ْيتتٌر  ۖ  قولتتع تعتتالل ﴿ِإي تزْستتتزْفِتُحوا فزقزتتْد لز ي تزنتزُهتتوا فزُهتتوز خز وزاِ 

تتإز وز  ۖ  لَُّكتتْم  لزتتْو كزحُتترزْت وزأزيَّ اللَّتتعز مز تتْيئقا وز تتنُكْم ِفئزتتُتُكْم شز لزتتي ُتْىِنتتيز عز ي تزُعتتوُدوا نزُعتتْد وز اِ 
﴾ )األنفال:   ض.18اْلُمْلِمِنييز

 قرأ نافإ، وابي عامر، وحفص، ولعفر )وأي اهلل مإ الملمنييض بفت  الهمآة. -أ

                                 
ع قتال  أمتيي، التوليتع اللىتو  للقتراءات القر نيتة عنتد الفتراء فتي معتاني القتر ي،  را، طت  1
 م.2006، دار المعرفة، بيروت، 1مللد واحد، ط، 321 -320ص

، 206ينظر المتولي، قبر  المتولي، التوليع اللىو  والبالرتي لقتراءة اإلمتام عاقتم، ص 2
 م.1889مللد واحد، دار رريب، مقر، 

ذكرتتتع الباححتتة أحتتالم أبتتو شتتعباي، ينظتتر أبتتو شتتعباي، تفستتير القتتر ي واتتو موافتتق لمتتا  3
 . 84بالقراءات العشر، ص
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ي اهلل مإ الملمنييض بكسر الهمآة. -ب  وقرأ الباقوي )وا 
قراءة الفت  علل إعمار حرف اللر، أ  وألي اهلل مإ الملمنيي، واي تفيد     

وقتد رلت   1التعليل، أما قراءة الكسر فهي علل اءستئناف، الذ  يفيد التحقيق،
الطبر  والآمخشتر  قتراءة الكستر. والقتواب متي ولهتة نظتر  تكامتل القتراءتيي 

كم فئتتكم شتيئاق ألي اهلل متإ فقراءة الفت  عللت الحكم المذكور، أ  لي تىني عتن
الملمنيي، أما قراءة الكسر فقتد أفتادت التأكيتد والتحقيتق للترد علتل كتل متشتكل 
بنقر اهلل عتآ ولتل للمتلمنيي، واتي متإ ذلتل تفيتد التعليتل أيعتاق فقتد قتال ابتي 

وقرأه الباقوي بكسر الهمآة، فهو تذييل ل ية في معنل التعليتل، ألي ÷عاشور: 
ي العمتوم يقتتل  إلفتتادة تعليتل المتتذّيل، ألنتع بمنآلتتة المقدمتتة التتذييل لمتتا فيتع متت

  2×.الكبر  للمقدمة القىر 
ُدُكْم ِفْتنزٌة وزأزيَّ اللَّعز ِعندزُه أزْلٌر عزِظيٌم﴾  -9 قولع تعالل ﴿وزاْعلزُموا أزنَّمزا أزْموزاُلُكْم وزأزْوءز

 .29األنفال:
 أيض.قرأ نافإ وأبو لعفر وابي عامر وحفص بفت  الهمآة ) - أ
 3وقرأ الباقوي بكسراا )إيض - ب

فعلل قراءة الفت  تكوي الواو عاطفة، و)أيض حرف توكيد ونقب، ولملة أي 
والتعبير بفعل  6واسمها وخبراا معطوفة علل ما سد مسد مفعولي )اعلمواض،

                                 
، 2، ط 313، ص 1 ينظتتر مكتتي، ابتتي أبتتي طالتتب القيستتي، مشتتكل إعتتراب القتتر ي، ج  1

 ات.1606ملسسة الرسالة، بيروت، 
 .301، ص8ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 ير وكتب توليع القراءات مي ولع ااتيي القراءتيي.لم ألد فيما اطلعت عليع مي تفاس 3
مللتدات، دار المعرفتة اللامعيتة،  10ينظر ياقوت، محمود سليماي، إعراب القر ي الكتريم،  6

. وولهتتت الباححتتة أحتتالم قتتراءة الفتتت  علتتل تقيتتر حتترف اللر)بتتأيض 1696، ص6مقتتر، ج
 . 106القراءات العشر، صدوي أي تعآو ذلل إلل مقدر، ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي ب
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فاللملة داخلة في حكم اللملة قبلها، ودل  1)اعلمواض يدل علل اءاتمام،
 ها مإ إفادة حرف )أيض التوكيد.العطف علل اءاتمام بمعمون

وعلل قراءة الكسر، تكوي الواو علل اءستئناف، و)إيض يفيد التوكيد، فدلت 
 القراءتاي علل توكيد األمر والعناية بع بأسلوبيي مختلفيي.

ِبيثز ِميز الطََّيِب﴾ )األنفال:  -8  ض.36قولع تعالل ﴿ِليزِميآز اللَُّع اْلخز
َيآض.قرأ حمآة، والكسائي، ويعقو  - أ  ب، وخلف )لُيمز
 وقرأ الباقوي )ليزِميآض. - ب

ْيآاق: عآلتع وفرآتع، وكذلل مّيْآتع تمييآاق ÷ لاء في اللساي:  مآت الشيء أِميآه مز
والتمييتتتآ يكتتتوي أحيانتتتاق فتتتي األمتتتور الماديتتتة، وأحيانتتتاق فتتتي األمتتتور  2×.فانمتتتاآ

لتي في التدما  والتمييآ يقال تارة للفقل، وتارة للقوة ا÷المعنوية، قال الرارب: 
وقتتد فستتر ابتتي كحيتتر اسيتتة بهتتذيي المعنيتتيي، فقتتال:  3×. وبهتتا تستتتنبط المعتتاني

واذا يحتمل أي يكوي اذا التمييآ في اسخرة كقولع: ﴿ُحمَّ نزقُتوُل ِللَّتِذييز أزْشترزُكوا ÷
يَّْلنزتا بزْيتنزُهْم﴾ يتونس:  ُشترزكزُُلُكْم فزآز يزتْومز تزقُتوُم اسيتة، وقولتع: ﴿وز  29مزكزانزُكْم أزنتُتْم وز

﴾ التتتروم:  ئتتتتِذح يزتزفزرَّقُتتتويز ُة يزْومز ِئتتتتذح 16ٱلسَّتتتاعز ، وقتتتتال فتتتي اسيتتتة األختتتر : ﴿يزْومز
﴾ التتروم:  تتدَُّعويز ﴾ يتتس: 63يزقَّ ، وقتتال تعتتالل ﴿وزٱْمتزتتتكُآوا ٱْليزتتْومز أزيُّهزتتا ٱْلُمْلِرُمتتويز

، ويحتمتتتل أي يكتتتتوي اتتتتذا التمييتتتتآ فتتتتي التتتدنيا بمتتتتا يظهتتتتر متتتتي أعمتتتتالهم 68
 6×.نييللملم

                                 
 . 326، ص8ينظر ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .290، ص6ابي منظور األفريقي، لساي العرب، ج  2
، تحقيتق قتفواي 693الرارب األقفهاني، الحستيي بتي محمتد، مفتردات ألفتاظ القتر ي، ص 3

 .2011، 6عدناي، دار القلم، دمشق، ط
، 1، دار الكتتتتب العلميتتتة، بيتتتروت، ط283، ص2ج ابتتتي كحتتتر، تفستتير القتتتر ي العظتتتيم،  6

1888 . 
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ويتتتر  ابتتتي عاشتتتور أي القتتتراءتيي بمعنتتتل واحتتتد إلستتتناد الفعتتتل فيهمتتتا إلتتتل اهلل 
ومنتتتع  2ويتتتر   ختتتروي أي فتتتي قتتتراءة التشتتتديد دءلتتتة علتتتل التكحيتتتر، 1تعتتتالل،

استنبطت الباححة أحالم أبو شعباي أي اختتالف القتراءتيي لاشتارة إلتل اختتالف 
يي الكفتر واإليمتاي، وبتيي حاءت التمييآ، فهنال حاءت يكوي التمييتآ واعتحا بت

األموال التي تنفق في سبيل اهلل واألموال التي تنفق في سبيل الشيطاي، وانال 
حتتاءت تحتتتاج إلتتل دقتتة وشتتدة فتتي التمييتتآ، كتمييتتآ المنتتافقيي عتتي القتتادقيي 

 واو توليع حسي لطيف. 3الملمنيي،
متتي  ويمكتتي أي يقتتال أيعتتا إي اختتتالف القتتراءتيي فيتتع إشتتارة إلتتل نتتوعيي    

التمييآ بيي الكفار والملمنيي، تمييآ حسي بالفقل بينهم يوم القيامتة، وتمييتآ 
ي كاي كل ÷معنو  في الدنيا مي خالل اختالف أعمالهم وقفاتهم، قال آاده:  وا 

منهما يتعد  إلل واحد تقول: مآت الشتيء، ومّيتآت الشتيء، وتميتآت الشتيء، 
 6×.ي أبل  لدءلتع علل األعمالفانماآ وامتاآ وتميآ كلها بمعنل إء أي الحان

يزُكتويز التَديُي ُكلُّتُع ِللَّتِع  -10 تَّلك ءز تزُكتويز ِفْتنزتٌة وز قزاِتُلوُاْم حز فزتِإِي  ۖ  قولع تعالل ﴿وز
 ض.38انتزهزْوا فزِإيَّ اللَّعز ِبمزا يزْعمزُلويز بزِقيٌر﴾ )األنفال: 

 قرأ رويس )تعملويض بالخطاب. -أ
 بالىيبة. وقرأ الباقوي )يعملويض -ب

قتتراءة الىيبتتة المققتتود بهتتا الكفتتار، أ : إي انتهتتل الكفتتار عتتي كفتترام وفتنتتة 
 المسلميي فإي اهلل بقير بذلل وسيلاآيهم عليع.

 

                                 
 .363، ص8ينظر ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .192ينظر ابي آنللة، حلة القراءات، ص 2
 .116ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص  3
 .386 -383، ص 6شيخ آاده، حاشية آاده علل البيعاو ، ج  6
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 أما قراءة الخطاب فتحتمل معنييي:
الخطتتاب للمستتلميي والمعنتتل: إي اهلل بمتتا تعملتتوي أيهتتا المستتلموي متتي  - أ

ج مي ظلمتة الكفتر إلتل نتور اإلستالم اللهاد في سبيلع والدعوة إلل دينع واإلخرا
 1بقيٌر يلاآيكم عليع أحسي اللآاء.

وذكتتر د. محمتتد محيستتي أي قتتراءة )تعملتتويض قتتد يكتتوي الخطتتاب فيهتتا  - ب
مولع إلل الكفار لكنع علل سبيل اءلتفتات متي الىيبتة إلتل الخطتاب، واءلتفتات 

  2عرب مي عروب البالرة.
ني، فال تناق  بينها، واذا مي وأر  أي تحمل القراءات علل لميإ اذه المعا

 3بالرة القراءات القر نية في دءلتها علل المعاني المتنوعة دوي تناق .
﴾ )األنفال: -11  ض.62قولع تعالل ﴿ِإْذ أزنُتم ِباْلُعْدوزِة الدُّْنيزا وزُام ِباْلُعْدوزِة اْلُقْقوز ك

 .قرأ ابي كحير، وأبو عمرو، ويعقوب )بالِعْدوزةض في الموععيي -أ
 وقرأ الباقوي )بالُعْدوزةض في الموععيي. -ب

وامتا ÷قتال الطبتر :  6واذا مي باب اختالف اللهلات محتل )ُلتذوة، ِلتذوةض،    
وأقتتل العتتدو  6×.لىتتتاي مشتتهورتاي بمعنتتل واحتتد، فبأيتهمتتا قتترأ القتتارت فمقتتيب

                                 
، ص 6وأبتتتو حيتتتاي، البحتتتر المحتتتيط، ج ،166، ص 2 ، الكشتتتاف، جينظتتتر الآمخشتتتر  1
 .9، ص 10واسلوسي، روأ المعاني، ج .686

، 180، ص2ينظر محيسي، محمد سالم، المىني في توليتع القتراءات العشتر المتتواترة، ج 2
 م. 1899، دار الليل، بيروت، 2مللدات، ط 3
لهة إلل المسلميي وفيها التفات متي أخطأت الباححة أحالم حيث اعتبرت قراءة الخطاب مو  3

الىيبة إلل الخطاب، وذكرت أي في اءلتفات دءلة علتل العمتوم، واتو خطتأ فاءلتفتات ء يتدل 
علل العموم ولكي فيع تلويي في األسلوب في الحتديث عتي الفئتة نفستها. ينظتر أبتو شتعباي، 

 .  119-116تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص
 .311 -310 لة القراءات، صينظر ابي آنللة، ح  6
 . 9، ص10الطبر ، تفسير القر ي، ج  6
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و)العتدوةض شتفير التواد  وحرفتع التذ  يتعتذر المشتي  1التلاوآ ومنافاة اءلتئتام.
بمنآلة رحل البئتر، ألنهتا عتدت متا فتي التواد  متي متاء ونحتوه أي يتلتاوآ  فيع

  2الواد  أ  منعتع.
يَّ عزي بزَينزةح﴾ )األنفال:  -12 يزْحيزلك مزْي حز  ض.62قولع تعالل ﴿وز

قرأ نافإ، والبآ ، وقنبل بخلف عنتع، وشتعبة، وأبتو لعفتر، ويعقتوب، وخلتف  -أ
 )مي حييض.

ض، -ب  واو الولع الحاني لقنبل.  وقرأ الباقوي )مي حيَّ
اإلظهار واإلدرام في اذه الكلمتة ولهتاي فقتيحاي، فولتع اإلظهتار اإلتيتاي     

بالفعل علل أقلع، واستحقال اإلدرام والتشديد في الياء، وتشبيهع بياء )يحييض 
ض. أمتا 40مي قولع تعالل )أليس ذلل بقتادر علتل أي يحيتي المتوتلض )القيامتة: 

اء األولتتتل متتتي )حيتتتيض يلآمهتتتا الكستتتر كمتتتا يلتتتآم عتتتيي ولتتتع اإلدرتتتام أي اليتتت
)عععتتت، وشتتممتض فقتتارت بلتتآوم الحركتتة لهتتا كىيراتتا متتي حتتروف الستتالمة 
فقارت كالقحي  في نحو: )عّ ، وشتّمض وألتر  اتذا ملتراه فتأدرم إذ قتارت 
اليتتاء األولتتل بالحركتتة فتتي حكتتم القتتحي ، فتتإذا لآمتتت الحركتتة ءم الفعتتل لتتاآ 

 قوءي في تفسير اسية، اما:وللمفسريي  3اإلدرام.

                                 
 .663ينظر الرارب األقفهاني، مفردات القر ي، ص   1

.  وقتد ذكترت الباححتة أحتالم توليهتتاق 632، ص 2ينظتر ابتي عطيتة، المحترر التوليآ، ج  2
الكستر تتدل  للقراءتيي دوي دليل، فقالت إي قراءة العتم تتدل علتل ارتفتاق المنطقتتيي، وقتراءة
 .121علل بعد المسافة بينهما. ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص 

، 2والنستتفي، متتدار التنآيتتل، ج. 601 -600، ص6ينظتتر أبتتو حيتتاي، البحتتر المحتتيط، ج 3
أبو علي الفارستي، الحلتة . و 636 -633، ص2. وابي عطية، المحرر الوليآ، ج161ص

. وابتتي أبتتي 311. ابتتي آنللتتة، حلتتة القتتراءات، ص166 -128ص ،6للقتتراء الستتبعة، ج
، 2مريم، نقر بي علي بي محمد الشيراآ  الفارسي، الموع  في ولوه القراءات وعللهتا، ج
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ليموت مي مات متي خلقتع عتي حلتة هلل قتد أحبتتت لتع، وقطعتت عتذره،  - أ
وعبرة قتد عاينهتا ور اتا. ويعتيا متي عتاا متنهم عتي حلتة هلل قتد أحبتتت لتع، 
وأظهتترت لعينيتتع فعلمهتتا، لمعنتتا بيتتنكم وبتتيي عتتدوكم انالتتل. واتتذا القتتول ذكتتره 

 1ل لأللفاظ علل حقيقتها.الطبر  وأبو حياي في تفسير اسية وفيع حم
وحمتتل بعتت  المفستتريي األلفتتاظ فتتي اتتذه اسيتتة علتتل الملتتاآ، واتتو القتتول  -ب

فتتالهالل مستتتعار للكفتتر، والحيتتاة  2التتذ  نقلتتع الطبتتر  وريتتره عتتي ابتتي إستتحاق،
مستعارة لايماي، وعده ابتي كحيتر تفستيراق ليتداق. ولتم يتذكر الآمخشتر  والنستفي 

  3.رير اذا القول في تفسير اسية
وقتتد ذكتترت الباححتتة أحتتالم أبتتو شتتعباي نقتتالق عتتي البقتتاعي أي فتتي قتتراءة إظهتتار 
الياءيي دءلة علل حياة باإلسالم اتي أعلتل الكمتال، وفتي قتراءة اإلدرتام دءلتة 

                                                                             
، 2م. محيستتتتي، المىنتتتتي فتتتي توليتتتتع القتتتتراءات، ج1883، 1مللتتتدات، ط3، 690 -668
 .182 -181ص
 . 600، ص6ر المحيط، ج. وأبو حياي، البح9، ص10ينظر الطبر ، لامإ البياي، ج  1
. 600، ص 6.  وأبتو حيتاي، البحتر المحتيط، ج9، ص10ينظر الطبر ، لامإ البيتاي، ج 2

مللتتدات، لامعتتة أم  4، 1، ط140 -168، ص 3والنحتتاس، أبتتو لعفتتر، معتتاني القتتر ي، ج
 ات.1608القر ، مكة المكرمة، 

 .161، ص 2والنستفي، متدارل التنآيتل، ج .169، ص2ينظتر الآمخشتر ، الكشتاف، ج  3
ي قت  المعنتتل فتتي قولتتع:  وقتد استتتبعد ابتتي عاشتور إرادة الحقيقتتة متتي )التل، وحتتيض ألنتتع وا 
ض ألّي حيتاة األحيتاء حابتتة لهتم متي  تلَّ تْي حز يزْحيزتلك مز ض فال يتحّملع فتي قولتع: )وز )َليزْهِللز مزْي ازلزلز

ف ما ذكر  . والقواب خال21، ص10قبل يوم بدر. ينظر ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج
ألنع يق  حمل لفظ )حيض علل الحقيقة بمعنل المشتارفة علتل الحيتاة فيكتوي المعنتل لتتدوم 
حيتتاة متتي أشتترف علتتل دوامهتتا. وقتتد فقتتل ذلتتل اسلوستتي فتتي تفستتيره. ينظتتر اسلوستتي، روأ 

 .39، ص10المعاني، ج
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علل حياة في أدنل الكمال لمي كانت حياتع باإلسالم ناشئة بعد بياي الحق فتي 
 1رآوة بدر.

لإ إلل إحبات أولع فقيحة للكلمتة، ومتا ذكتره وأر  أي اختالف القراءات انا ير 
   البقاعي ء دليل عليع.

ْفُعتوءق  -13 تُإ اأْلُُمتوُر﴾  ۖ  قولع تعتالل ﴿ِليزْقِعتيز اللَّتُع أزْمترقا كزتايز مز لزتل اللَّتِع ُتْرلز وزاِ 
 ض.66)األنفال:

 قرأ ابي عامر، وحمآة، والكسائي، ويعقوب، وخلف )تزرلإض. -أ
 ض.وقرأ الباقوي )ُترلإ -ب

أحال أبو حياي في توليع اتذه القتراءة إلتل متا ذكتره فتي ستورة البقترة فتي قولتع 
ُقِعتيز  ِئكزتُة وز تاِم وزاْلمزالز تعالل ﴿ازتْل يزنُظتُرويز ِإءَّ أزي يزتْأِتيزُهُم اللَّتُع ِفتي ُظلزتلح َمتيز اْلىزمز

تتُإ اأْلُُمتتوُر﴾ )البقتترة:  ۖ  اأْلزْمتتُر  لزتتل اللَّتتِع ُتْرلز اتتذه اسيتتة:  ض. وقتتد قتتال فتتي210وزاِ 
ذا كاي الفعل مبنياق للمفعول فالفاعل المحذوف، إمتا اهلل تعتالل، يرلعهتا إلتل ÷ وا 

قامة القيامة، أو ذوو األمور، لمتا كانتت ذواتهتم وقتفاتهم  نفسع بإفناء الدنيا وا 
شتتاادة علتتيهم بتتأنهم مخلوقتتوي محاستتبوي ملآيتتوي، كتتانوا راّديتتي أمتتورام إلتتل 

مذاب العرب في قولهم: فالي معلتب بنفستع، خالقها، قيل: أو يكوي ذلل علل 
ي لتتم يكتتي أحتتد يتتذاب بتتع. انتهتتل.  ويقتول الرلتتل لىيتتره: إلتتل أيتتي ُيتتذاب بتل؟ وا 
وملخقتتع: إنتتع يبنتتي الفعتتل للمفعتتول وء يكتتوي حتتم فاعتتل، واتتذا خطتتأ، إذ ء بتتد 
للفعتتل متتي تقتتّور فاعتتل، وء يلتتآم أي يكتتوي الفاعتتل للتتذااب أحتتداق، وء الفاعتتل 

الفاعتتل ريتتره، فالتتذ  أعلبتتع بنفستتع اتتو رأيتتع، واعتقتتاده بلمتتال لاعلتتاب، بتتل 
نفسع، فالمعنل أنع أعلبع رأيع، وذاب بع رأيع، فكأنع قيل: أعلبع رأيع بنفسع، 

                                 
والستور، ينظر البقاعي، براتاي التديي أبتو الحستي إبتراايم، نظتم التدرر فتي تناستب اسيتات  1
، دار الكتاب اإلسالمي، القاارة. وينظر أبتو شتعباي، تفستير القتر ي بتالقراءات 294، ص9ج

 .122العشر، ص 
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لل أيي يذاب بل رأيل أو عقلل؟ حتم حتذف الفاعتل، وبنتي الفعتل للمفعتول  1×.وا 
تُإض ت بعتّم التتاء وفتت  اللتيم ت أ  يزر ÷)وقال ابي عاشور:  لعهتا، رالتإ إلتل ُتْرلز

اهلل، والذ  يرلعها او اهلل فهو يرلعهتا إليتع. وقترأ البقيتة )تزْرِلتُإض ت بفتت  التتاء 
اذا  2×.وكسر الليم ت أ : ترلإ بنفسها إلل اهلل، ورلوعها او برلوق أسبابها

ما ذكره أبو حياي وابتي عاشتور، ولكنهمتا لتم يبينتا ستر اختتالف التعبيتريي ومتا 
. فالفعتل )تزرِلتإض فعتل ءآم، أ  األمتور ترلتإ بنفستها، يترتب عليهما مي معتايح 

إض فهو متعتد،، فتاهلل عتآ ولتل ُيرلتإ األمتور، وملمتوق القتراءتيي  أما الفعل )ُترلز
يفسراي قعاء اهلل تعالل وقدره، فاهلل عآ ولل قدر وقعل أموراق بعلمتع وحكمتتع 

األمتور أستبابها وقدرتع واذا ما تشتير إليتع قتراءة البنتاء للمفعتول، ولعتل لهتذه 
  3واذا ما تشير إليع قراءة البناء للفاعل.

فَّل الَّتتتِذييز كزفزتتتُروا  -16 لزتتتْو تزتتترز ك ِإْذ يزتزتتتوز تتتُة يزْعتتتِرُبويز  ۖ  قولتتتع تعتتتالل ﴿وز ِئكز اْلمزالز
ِريِق﴾ )األنفال: ُذوُقوا عزذزابز اْلحز  ض.60ُوُلوازُهْم وزأزْدبزارزُاْم وز

 قرأ ابي عامر )إذ تتوفلض. -أ
 أ الباقوي )إذ يتوفلض.وقر  -ب

واذا مي باب اءختالف بتأنيث الفعل وتتذكيره، وولتع التأنيتث أي لفتظ المالئكتة 
ملنث، والمراد بتع لماعتة المالئكتة. أمتا ولتع التتذكير أي تأنيتث المالئكتة ريتر 

                                 
 .126، ص2أبو حياي، البحر المحيط، ج  1
 .28، ص10ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج  2

فتي تفستير لم تبيي الباححة أحالم العالقة بيي القتراءتيي واكتفتت بنقتل كتالم ابتي عاشتور    3
لل اهلل ترلإ األمورض دوي أي تبيي قلة ذلل بالقراءتيي. ينظر أبتو شتعباي، تفستير  لملة )وا 

، 10. ينظتتر ابتتي عاشتتور، التحريتتر والتنتتوير، ج126-124القتتر ي بتتالقراءات العشتتر، ص
 .29ص
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حقيقي، ء سيما وقد فقتل بتيي الفعتل وفاعلتع، وألي المتراد لمتإ المالئكتة كمتا 
  1لمإ الرلال.يقال )قال الرلالض أ  

والفاعل في قراءة )تتوفلض المالئكة، أما علل قتراءة )يتتوفلض فهنتال احتمتاءي، 
متا أي يكتوي الفاعتل المالئكتة،  فإما أي يكوي اهلل عآ ولل او التذ  توفتاام، وا 

والظاار أّي المالئكة فاعل يتوفل ويدّل عليع قتراءة ابتي عتامر ÷قال أبو حياي: 
في قراءة ريراما ألي تأنيث المالئكة ملاآ وحستنع  واألعرج تتوفل بالتاء وذكر

الفعتتل، وقيتتل: الفاعتتل فتتي اتتذه القتتراءة عتتمير اهلل، والمالئكتتة مبتتتدأ واللملتتة 
حالّية، كهي فتي يعتربوي، قتال ابتي عطيتة: ويعتعفع ستقوط واو الحتال، فإنهتا 

وء يعتعفع إذ لتاء بىيتر واو فتي كتتاب اهلل  2في األرلب تلتآم محتل اتذا انتهتل،
ورل  النسفي توافق القراءتيي في اإلعراب قائالق:  3×.كحير مي كالم العرب وفي
فَّلض عتتتمير اهلل تعتتتالل، و )ٱْلمزالئكزتتتةض مرفوعتتتة باءبتتتتداء، ÷ وقيتتتل: فتتتي )يزتزتتتوز

ض خبتتتتر، واألول الولتتتتع، ألي الكفتتتتار ء يستتتتتحقوي أي يكتتتتوي اهلل  6و)يزْعتتتتِرُبويز
فاستتدل النستفي بقتراءة  6×.لتتاءمتوفيهم بال واسطة، دليلتع قتراءة ابتي عتامر با

ابي عامر لتترلي  ولتع متي ولتوه اإلعتراب، وأر  أي ء تعتار  بتيي القتراءتيي 

                                 
 .183، ص2. ومحيسي، المىني، ج580، ص2ينظر ابي أبي مريم، الموع ، ج  1
 . 660، ص2محرر الوليآ، جينظر ابي عطية، ال  2
. وينظتتتر أبتتتو البقتتتاء العكبتتتر ، عبتتتد اهلل بتتتي 606، ص 6أبتتتو حيتتتاي، البحتتتر المحتتتيط، ج 3

، مللتتتداي، دار إحيتتتاء التتتتراث العربتتتي، 9، ص 2الحستتتيي، التبيتتتاي فتتتي إعتتتراب القتتتر ي، ج
  بيروت.   

 يققد الولع األول مي اإلعراب، واو كوي الفاعل عمير المالئكة.  6
 . 166، ص2، مدارل التنآيل، جالنسفي  6
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راتاب للكفتار، وء  حتل لو اختلف الفاعتل، بتل فتي أستناد الفعتل هلل مآيتد قهتر وا 
 1مانإ مي حمل القراءات علل لميإ اذه المعاني.

تتتبزيَّ الَّتتتِذييز  -16 تتتبزُقوا قولتتتع تعتتتالل ﴿وزءز يزْحسز ﴾  ۖ  كزفزتتتُروا سز ِإنَُّهتتتْم ءز ُيْعِلتتتُآويز
 ض.68)األنفال: 

ض. -أ  2قرأ ابي عامر، وحفص، وحمآة، وأبو لعفر )وء يزْحسزبزيَّ
ض. -ب  وقرأ شعبة )وء تزْحسزبزيَّ
ض. -ج  وقرأ إدريس بخلف عنع )وء يزْحِسبزيَّ
ض. واو الولع الحاني إلدريس. -د  وقرأ الباقوي )وء تزْحِسبزيَّ

 وفي اسية السابقة: -14
 قرأ ابي عامر )أنهم ء يعلآويض. - أ
 وقرأ الباقوي )إنهم ء يعلآويض.  - ب

اءختالف في كسر السيي وفتحها في كلمة )يحسبيض او مي بتاب اختتالف     
أما اختالف الفعل مي حيتث الىيبتة والخطتاب )يحستبي، تحستبيض فهتو  3اللىات.

ستتتبيض الفاعتتتل )التتتذيي كفتتترواض، متتتي بتتتاب اختتتتالف المعتتتاني، فعلتتتل قتتتراءة )يح
والمفعول األول محذوف وتقديره )أنفسهمض، والمفعول الحاني )سبقواض مإ تقتدير 
)أيض قبلتتتع، ويكتتتوي المعنتتتل: ء يحستتتبي الكفتتتاُر أنفستتتهم ستتتابقيي. ويلتتتوآ أي 
يعمر )أيض مإ سبقوا فتسد مسد المفعتوليي، محتل قولتع تعتالل )أحستب النتاس 

                                 
ولهت الباححة أحتالم القتراءتيي بمعنتل قريتب متي اتذا المعنتل، ينظتر أبتو شتعباي، تفستير  1

 .138القر ي بالقراءات العشر، ص
وقد عد الطبر  اذه القراءة ريتر حميتدة لشتذوذاا عتي قتراءة القتراء، ولبعتداا متي فقتي   2 

عتي أكحتر متي واحتد متي القتراء العشترة، أمتا دعتو  كالم العرب. والقواب أي القتراءة متتواترة 
مخالفتها لفقي  كتالم العترب فتال تستلم لتع، وستيأتي بيتاي ولههتا فتي اللىتة. ينظتر الطبتر ، 

 .20، ص10لامإ البياي، ج
 .186، ص2محيسي، المىني، ج. و 66ينظر الفيروآأباد ، القاموس المحيط، ص   3



 

 
566 

ويلوآ أي يكتوي الفاعتل معتمر وتقتديره: الرستول،  ض.2أي يتركواض )العنكبوت: 
أو قبيل المتلمنيي، أو الحاستب، أو متي خلفهتم، أو أحتد. ويكتوي )التذيي كفتروا 

 سبقواض مفعوليي للفعل.
أمتا علتل قتراءة )تحستبيض فالفاعتل المخاطتب واتو الرستول قتلل اهلل عليتع     

ي كفتروا ستبقواض، وسلم، أو لكل مي لع حظ في الخطاب، ويكوي المفعوءي )الذي
ونالحتتظ تنتتوق المعتتاني  1فيكتتوي المعنتتل: وء تحستتبي يتتا محمتتد الكفتتار ستتابقيي.

بسبب اختالف القراءتيي مي حيث الخطاب والىيبة، فالخطاب يولتع مترة للكفتار 
بعمير الىيبة وفي ذلل تعنيف وتأنيب لهم. ويولع الخطاب في القتراءة الحانيتة 

وفتتي  -ممتتي يقتتل  لتتع الخطتتاب-ختتاطبيي للنبتتي قتتلل اهلل عليتتع وستتلم، أو للم
يناس لهم.   2ذلل تحبيت وبشارة وا 

أمتتا اءختتتالف فتتي امتتآة )إنهتتمض بتتيي الكستتر والفتتت  فهتتو متتي بتتاب التفتتني فتتي 
األساليب، فقراءة الكسر تفيد مآيد تأكيد، وقراءة الفت  تفيد التعليل مإ التأكيتد، 

ل ريتتر أي المكستتورة وكتتل واحتتدة متتي المكستتورة والمفتوحتتة تعليتت÷قتال النستتفي: 
 .3×.علل طريقة اءستئناف، والمفتوحة تعليل قري 

 

                                 
، 9. القرطبتي، اللتامإ ألحكتام القتر ي، ج662، ص2ينظر ابي عطية، المحرر الوليآ، ج 1
. 312. ابتتتي آنللتتتة، حلتتتة القتتتراءات، ص92، ص10اسلوستتتي، روأ المعتتتاني، ج .33ص

 . 186، ص2محيسي، المىني، ج
، 1، مللتد واحتد، ط284ينظر عباس، فعل حسي، القراءات القر نية وما يتعلق بها، ص  2

 م.2009دار النفائس، عماي، 
. واو مطتابق لمتا ذكرتتع الباححتة أحتالم فتي توليتع 166، ص2، جالنسفي، تفسير القر ي 3

القراءات في اذه اسية، وعدت الخالف في )يحسبيض بكسر السيي وفتحها متي بتاب اختتالف 
اللىات مخالفة بذلل منهلها في توليع محل اذه القراءات. ينظتر أبتو شتعباي، تفستير القتر ي 

 . 163بالقراءات العشر، ص
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ْيتِل ُتْرِاُبتويز  -16 ِمتي َربزتاِط اْلخز قولع تعالل ﴿وزأزِعدُّوا لزُهم مَّا اْستتزطزْعُتم َمتي قُتوَّةح وز
ُكْم﴾ )األنفال:   ض.40ِبِع عزُدوَّ اللَِّع وزعزُدوَّ

 قرأ رويس )ُترزَابويض. -أ
 اقوي )ُتْرِابويض.وقرأ الب -ب

الفعل )ُتْرِابويض مي أراب، والفعل )ُترزَابويض مي الفعتل راَّتب المعتعف وكالامتا 
  : وقالوا÷متعدح بمعنل واحد لكي المععف فيع دءلة علل المبالىة، قال سيبويع: 

وبنتاءق علتل ذلتل يمكتي أي  1×.أرلقت الباب، ورّلقت األبواب حتيي كحتروا العمتل
التععيف )ُترزَابويض المبالىة في إرااب العتدو، فأحيانتاق يكتوي نستنبط مي قراءة 

ملرد إعداد القوة كفيالق بإراابهم، وفي أحياي أخر  ء بد متي المبالىتة فتي ذلتل 
 لقطإ أطماق األعداء.

لزتتتتتل اللَّتتتتتِع﴾  -19 كَّتتتتْل عز تزوز تتتتتْلِم فزتتتتاْلنزْ  لزهزتتتتتا وز نزُحتتتتوا ِللسَّ ي لز قولتتتتع تعتتتتتالل ﴿وزاِ 
 ض.41)األنفال:

 قرأ شعبة )للَسْلمض. -أ
 وقرأ الباقوي )للسَّْلمض. -ب

أكحتتر العلمتتاء علتتل أنهمتتا لىتتتاي بمعنتتل واحتتد، ويطلتتق علتتل القتتل  وعلتتل     
لُ ، يفت  ويكسر، ويذكَّر ويلنث÷اإلسالم، قال اللوار :  ْلتُم: القُّ   2×.والسَّ

                                 
، 16. وينظر ابي ستيده، علتي، المخقتص فتي اللىتة، ج166، ص6، جسيبويع، الكتاب  1
 مللدات، دار الكتب العلمية، بيروت.6، 161ص
، مللتداي، دار 1، ط1661، ص 2اللوار ، أبو نقر إسماعيل بي حمتاد، القتحاأ، ج  2

 -169، ص6. وينظر أبو علي الفارستي، الحلتة للقتراء الستبعة، جم1889الفكر، بيروت، 
. 693، ص2. وابتتي أبتتي متتريم، الموعتت ، ج312للتتة، حلتتة القتتراءات، ص. وابتتي آن168

 .683وأبو شامة، إبراآ المعاني، ص
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بقتترة: وقتتال أبتتو عبيتتدة فتتي تفستتير قولتتع تعتتالل )ادخلتتوا فتتي الستتلم كافتتةض )ال    
 1×.الَسْلِم": اإلسالم، والسَّْلم يلنث ويذكر...وفي موعإ  خر القتل ض: ÷"209

نزُحتتوا ِللَستتْلِمض أ  رلعتتوا إلتتل المستتالمة، ÷)وقتتال فتتي تفستتير  يتتة األنفتتال:  ي لز وزاِ 
وطلبوا القل  واو السلم مكسورة ومفتوحة ومتحركة الحروف بالفتحة واحد... 

   2× .فيها حالث لىات
تتْلمض، قتتال القرطبتتي:  لكتتي     قتتال ÷متتي العلمتتاء متتي فتترق بتتيي )الَستتْلمض و)السَّ

الكسائي: السَّلم والسَّلم بمعنلق واحد، وكذا او عند أكحر البقرييي، واما لميعاق 
يقعتتاي لاستتالم والمستتالمة. وفتترق أبتتو عمتترو بتتي العتتالء بينهمتتا، فقرأاتتا انتتا: 

« األنفتال»ستالم. وقترأ التتي فتي ض، وقتال اتو اإل209)ادخلوا في الَسلمض )البقرة:
تلم»قتلل اهلل عليتع وستّلم « محمتد»والتي في ستورة  بفتت  الستيي، وقتال: « السَّ

ْحتدزِرّ : الَستْلم  اي بالفت  المسالمة. وأنكر المبرد اذه التفرقتة. وقتال عاقتم اللز
تتتلزم اءستستتتالم. وأنكتتتر محمتتتد بتتتي يآيتتتد اتتتذه  تتتْلم القتتتل ، والسَّ اإلستتتالم، والسَّ

نما تلخذ بالستماق ء بالقيتاس، ويحتتاج التفريقا ت وقال: اللىة ء تلخذ اكذا، وا 
 3×.مي فّرق إلل دليل

والرال  مي ولهة نظر  أي )الَسْلمض و)السَّْلمض لىتاي بمعنل واحد، وقتد يتراد     
بهما القل  وقد يراد بهما اإلسالم، والسياق او الذ  يحدد ذلتل، والتدليل علتل 

ض. فقتد 35ذلل قولع تعالل )وء تهنوا وتدعوا إلل السلم وأنتم األعلويض )محمد: 
 6فقط، فال يق  المعنتل علتل إرادة اإلستالم. قرأت باللفظيي، والمراد انا القل 

                                 
، مكتبتتة محمتتد 1. ط62 -61، ص 1أبتتو عبيتتدة، معمتتر بتتي المحنتتل، ملتتاآ القتتر ي، ج  1

 م.1866الخافلي، مقر، 
 .260، ص1أبو عبيدة، ملاآ القر ي، ج  2
 .22، ص 3القرطبي، اللامإ ألحكام القر ي، ج  3
 . 211المتولي، التوليع اللىو  والبالري لقراءة اإلمام عاقم، ص   6
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كما في سورة األنفتال،  -القل  واإلسالم–لكي قد يحتمل اللفظ أحياناق المعنييي 
ي مالوا إلل مستالمتل ومتاركتتل ÷)قال الطبر :  ْلِم فاْلنزْ  لزهزاض وا  نزُحوا للسَّ ْي لز وزا 

متا متا بإعطتاء اللآيتة، وا  بموادعتة، ونحتو  الحرب، إما بالتدخول فتي اإلستالم، وا 
فاإلسالم في اذه الحالتة نتوق متي  1×.ذلل مي أسباب السلم والقل  فاْلنزْ  لزهزا

    2أنواق القل .
ْسُبلز اللَّع﴾ )األنفال:  -18  ض، 46قولع تعالل ﴿يزا أزيُّهزا النَِّبيُّ حز
لزل الْ  -20 َرِ  اْلُمْلِمِنييز عز ِقتزاِل﴾ )األنفال: ومحلع قولع تعالل ﴿يزا أزيُّهزا النَِّبيُّ حز
﴾ )األنفال:  -21ض، 46  3ض.46وقولع تعالل ﴿مزا كزايز ِلنزِبي، أزي يزُكويز لزُع أزْسرز ك

 قرأ نافإ )النبيءض. -أ
 وقرأ الباقوي )النبيض. -ب

)النبتتيءض متتأخوذ متتي أنبتتأ أ  أخبتتر، ألي النبتتي مخبتتر عتتي اهلل عتتآ ولتتل،     
 ويستدلوي بقول عباس بي مرداس:

 النباء إنل مرسل       بالحق خير اد  السبيل اداكايا خاتم 
أما )النبيض فمتأخوذ متي نبتا ينبتو، إذا ارتفتإ، ويقتال للنبتي )نبتيض، ءرتفتاق     

فلتاءت ااتتاي القراءتتاي إلحبتات اتذيي الوقتفيي  6منآلتع وشرفع وعلو مكانتع.
لعاليتتة للنبتي قتتلل اهلل عليتتع وستتلم، فهتتو المخبتتر عتتي اهلل تعتتالل وذو المكانتتة ا

 والشرف العظيم.

                                 
 .23، ص10الطبر ، لامإ البياي، ج  1
ذابت الباححة إلل أي السلم بالفت  والكستر انتا بمعنتل الستالم، ألي اإلستالم ديتي الستالم.  2

 .166ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص
 ححة أحالم أبو شعباي القراءات في اذا الموعإ.لم تولع البا 3
وابتي خالويتع، الحلتة فتي القتراءات، ص . 88 -89ينظر ابي آنللة، حلتة القتراءات، ص 6

90- 91. 
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أي رلتتالق قتتال تنبيتع: يتتذكر علمتتاء توليتع القتتراءات لالحتلتتاج لقتراءة )نبتتيض     
نبتتي  للنبتتي قتتلل اهلل عليتتع وستتلم: )يتتا نبتتيء اهلل قتتال لستتت نبتتيء اهلل ولكنتتي

اهللض. فكأي النبي قلل اهلل عليع وسلم كره الهمآ. واذا خطتأ فتإي قتراءة الهمتآ 
رواية التي ذكرواتا فقتد روااتا الحتاكم فتي مستتدركع، وقتال: متواترة حابتة، أما ال

÷ وقد تعقبع الذابي فقتال: 1×.حديث قحي  علل شرط الشيخيي ولم يخرلاه÷
 2×.بل منكر ء يق ، وفيع حمراي بي أعيي ليس بحقة واو واه

ي يزُكي َمنُكم َمائزٌة يزْىِلُبوا أزْلفقا﴾ )األنفال:  -22  ض.46قولع تعالل ﴿وزاِ 
 قرأ أبو عمرو، وعاقم، وحمآة، والكسائي، ويعقوب، وخلف )يكيض. -أ
 وقرأ الباقوي )تكيض. -ب

اِبرزٌة يزْىِلُبوا ِمائزتزْيِي﴾ )األنفال:  -23  ض.44وقولع تعالل ﴿فزِإي يزُكي َمنُكم َمائزٌة قز
 قرأ عاقم، وحمآة، والكسائي، وخلف )يكيض. -أ
 وقرأ الباقوي )تكيض. -ب

الفعل أي لفظ )مئةض ملنث. وحلة مي ذّكر الفعل ألي المئة  وحلة مي أنث    
وقعتتت علتتل عتتدد متتذكر، وألي تأنيتتث المئتتة ريتتر حقيقتتي، وللفقتتل بتتيي الفعتتل 

  3وفاعلع بلفظ )منكمض.
 6واختالف القراءات انا مي باب التعبير بأولع فقيحة متكافئة حفظاق للىة.

                                 
 6، 260ص ،2الحتتاكم، محمتتد بتتي عبتتد اهلل النيستتابور ، المستتتدرل علتتل القتتحيحيي، ج1

 م. 1880مللدات، دار الكتب العلمية، بيروت، 
وينظتتر ابتتي حلتتر، أحمتتد بتتي علتتي العستتقالني، تقريتتب . 260ص  ،2ج المرلتتإ نفستتع، 2

 ، مللداي، دار الكتب العلمية، بيروت.238، ص1التهذيب، ج
 -693، ص2. وابي أبي متريم، الموعت ، ج313ينظر ابي آنللة، حلة القراءات، ص   3

696. 
نتوق متي أنتواق اعتبرت الباححة أحالم اختالف القراءات انا مي باب تلويي األستلوب واتو   6

 .168اإلعلاآ. ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص
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تتنُكمْ  -26 فَّتتفز اللَّتتُع عز تتْعفقا﴾ )األنفتتال:  قولتتع تعتتالل ﴿اْسيز خز ِلتتمز أزيَّ ِفتتيُكْم عز وزعز
 ض.44

ْعفاقض. -أ  قرأ عاقم، وحمآة، وخلف )عز
 وقرأ أبو لعفر )ُععزفاءزض. -ب
 وقرأ الباقوي )ُعْعفاقض. -ج

)ععفاءض لمإ ععيف، أما )العُّعفض و)العَّعفض فمقتدراي وأكحتر العلمتاء     
وذاتب  1ض، و)القزترأ والقُترأض.علل أنهما لىتاي بمعنل واحد، محتل )الفزقتر والُفقتر

تعفض فتي  بع  العلماء إلل التفريق بينهما، فقالوا )العُّعفض في البتدي، و)العَّ
وقتال  3،×واتذا قتول تترده القتراءة ÷ ورد ابي عطية ذلتل فقتال:  2العقل والرأ .
وء أر  أي القتراءة  6× .وأحسب أّنها تفرقة طارئة عند الموّلديي÷ابي عاشور: 

لآم أي تكوي القراءات كلها بمعنلق واحد، فال مانإ مي أي يكتوي لكتل ترده، وء ي
قتتراءة معنتتلق مختلتتف إذا لتتم يكتتي حمتتة تنتتاق ، بتتل إي اتتذا متتي ولتتوه إعلتتاآ 
القراءات مي ختالل دءلتهتا علتل المعتاني المتنوعتة التتي ء تتنتاق ، وء يعنتي 

ختتتتالف ذلتتتل أنتتتي ألتتتآم بتتتاختالف ءلتتتة اللفظتتتيي، لكتتتي المققتتتود عتتتدم دءلتتتة ا
 القراءتيي علل امتناق اذا الرأ .

                                 
. وابتتي آنللتتة، حلتتة 142، ص6ينظتتر أبتتو علتتي الفارستتي، الحلتتة للقتتراء االستتبعة، ج  1

. وابتتتي أبتتتي شتتتامة، إبتتتراآ 696، ص2. وابتتتي أبتتتي متتتريم، الموعتتت ، ج313القتتتراءات، ص
 .  686المعاني، ص

دار الكتتب العلميتة، بيتروت. والرارتب ، مللتداي، 64، ص 1اللىة، جينظر الحعالبي، فقع   2
. واألآاتتر ، أبتتو منقتتور محمتتد بتتي أحمتتد، معلتتم 396، ص 2األقتتفهاني، المفتتردات، ج

 . م2001مللدات، دار المعرفة، بيروت،  6، ط، 2118، ص 3تهذيب اللىة، ج
 .668، ص2ابي عطية، المحرر الوليآ، ج  3
 . 61، ص10والتنوير، جابي عاشور، التحرير   6
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وأظي أي القول بأنهما لىتاي بمعنل واحد او األقرب مإ دءلة اللفظ بشكل عام 
علتتل العتتعف بكتتل أنواعتتع، وبتتذلل تعتتمنت اسيتتة عتتدة معتتايح فقتتد أشتتارت إلتتل 
العتتعف المتتاد  البتتدني، واتتو يشتتمل العتتعف فتتي القتتوة والعتتتاد، وأشتتارت إلتتل 

و يشمل ععف اإليماي، والععف النفسي، والععف علتل الععف المعنو ، وا
مستو  التخطتيط والتتدبير. وأشتارت أيعتاق إلتل ولتود عتعفاء فتي اللتيا واتو 
أمتتر كفيتتل بإعتتعاف قتتوة اللتتيا وقدرتتتع علتتل الموالهتتة، وحكتتم التخفيتتف فتتي 

 موالهة الكفار التي دلت عليع اسية متعلق بهذه القور مي الععف.
لتتل أي فتتي قتتراءة )عتتعفاءض بقتتيىة اللمتتإ دءلتتة علتتل وذابتتت الباححتتة أحتتالم إ

الكحرة التي تكوي سببا في العتعف لالعتمتاد عليهتا وعتعف اءعتمتاد علتل اهلل 
 واو توليع حسي. 1تعالل،

تنبيتتع: آعتتم بععتتهم أي قتتراءة العتتم )ُعتتعفاض اتتي قتتراءة النبتتي قتتلل اهلل عليتتع 
تتْرُآو 2وستتلم، تتْيُل بتتُي مز َطيزتتةز بتتِي سزتتْعدح وذكتتروا فتتي ذلتتل حتتديحاق عتتي ُفعز قح عتتي عز

ض »اْلعزتتْوِفَي، قتتال:  تتْعفح لزقزُكتتم ِمتتْي عز تترز )اهلل الَّتتِذ  خز ْبتتِد اهلل بتتِي ُعمز قزتترزْأُت علتتل عز
لزتل رزُستوِل اهلل قتلل اهلل عليتع وستّلم 66)الروم:  ض قزرزْأُتهزتا عز ض، فقال )ِمْي ُعتْعفح

ذْ  لزيَّ كزمزا أخز ذز عز ، فأزخز لزيَّ لزْيلز كزمزا قزرزْأتزهزا عز     3«.ُت عز
 6×.قدوق يهم ورمتي بالتشتيإ÷والفعيل بي مرآوق قال عنع ابي حلر:     

 1×.قدوق يخطلء كحيراق وكاي شيعياق مدّلسا÷وقال عي عطية العوفي: 
                                 

 .161-160ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص 1
 . 696ص ،2ينظر ابي أبي مريم، الموع ، ج  2
 ،11رواه أبتتو داود، ستتليماي بتتي األشتتعث، ستتني أبتتي داود، كتتتاب الحتتروف والقتتراءات، ج 3

والترمتتذ ، محمتتد مللتتدات، دار إحيتتاء التتتراث العربتتي، بيتتروت. 6ض، 3866، حتتديث )11ص
مللتتدات، 6ض، 3016، حتتديث )216، ص9بتتي عيستتل، لتتامإ الترمتتذ ، كتتتاب القتتراءات، ج

 م.1886دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .16، ص2ابي حلر، تقريب التهذيب، ج  6
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والقراءتتتاي بالعتتم والفتتت  متواترتتتاي عتتي النبتتي قتتلل اهلل عليتتع وستتلم فتتي     
 سورة األنفال، وسورة الروم، وء يلوآ رداما.

تَّتلك ُيتْحِخيز ِفتي اأْلزْرِ ﴾  -26 قولع تعالل ﴿مزا كزتايز ِلنزِبتي، أزي يزُكتويز لزتُع أزْسترز ك حز
 ض.46)اءنفال: 

 قرأ أبو عمرو، وأبو لعفر، ويعقوب )تكويض. -أ
 وقرأ الباقوي )يكويض. -ب

واتتذا متتي بتتاب اختتتالف الفعتتل متتي حيتتث التتتذكير والتأنيتتث، وكالامتتا ولتتع     
أنث الفعل أي لفظ األسر  ملنث، وحلتة متي ذّكتر الفعتل أي  فقي ، وحلة مي

الفعتتتل متقتتتدم، وألي األستتتر  متتتذكروي، وللفقتتتل بتتتيي الفعتتتل وفاعلتتتع باللتتتار 
 2والملرور.

 وفي اسية السابقة: -24
 قرأ أبو لعفر )أسار ض. -أ
 وقرأ الباقوي )أسر ض. -ب

لتتل واتتو وامتتا قتتيىتاي للمتتإ )أستتيرض فأستتر  علتتل وآي فعلتتل كقتيتتل وقت    
قياس فعيل بمعنل مفعول، واو أقل باب أسير. أما أستار  فلمتإ أستير علتل 
 3 التشبيع بىير بابتع، فشتبع األستير بكستالي، فقتالوا: أستار  كمتا قتالوا كستالل.

وينقل عي أبي عمرو التفريق بينهما، فقد نقل ابي آنللة عي أبي عمرو قولع: 
 ، فتتإذا ذابتتت آحمتتة القتتتال إذا كتتاي القتتتال فأستتر القتتوم عتتدوام فهتتم األستتر ÷

فقاروا في أيديهم فهم األسار ، وقال أيعتاق: متا كتاي فتي األيتد  وفتي الستلي 

                                                                             
 .466، ص1ابي حلر، تقريب التهذيب، ج  1
 .696ص، 2ابي أبي مريم، الموع ، ج .313ينظر ابي آنللة، حلة القراءات، ص  2
. وابتتي عطيتتة، 146 -143، ص6ينظتتر أبتتو علتتي الفارستتي، الحلتتة للقتتراء الستتبعة، ج 3

 .619، ص6. وأبو حياي، البحر المحيط، ج662، ص2المحرر الوليآ، ج



 

 
566 

فإنهتتا أستتار ، ومتتا لتتم يكتتي فتتي األيتتد  وء فتتي الستتلي فقتتل متتا شتتئت: أستتر  
وقتترأ أبتتو عمتترو بتتي العتتالء األستتر  اتتم ريتتر ÷وقتتال أبتتو حيتتاي:  1×.وأستتار 

م الموحقتوي ربطتاق، وحكتل أبتو حتاتم أنتع الموحوقيي عندما يلخذوي، واألسار  ات
ستتمإ ذلتتل متتي العتترب. وقتتد ذكتتره أيعتتاق أبتتو الحستتي األخفتتا، وقتتال: العتترب ء 

ولعتتل اتتذا اتتو ستتبب اختتتالف قتتراءة أبتتي  2×.تعتترف اتتذا كالامتتا عنتتدام ستتواء
عمرو في  يتي األنفال حيث قرأ اسية األولل ﴿مزا كزايز ِلنزِبي، أزي يزُكويز لزُع أزْسترز ك 

ض، وقرأ اسية الحانية ﴿ُقل َلمزي ِفتي أزْيتِديُكم 46تَّلك ُيْحِخيز ِفي اأْلزْرِ ﴾ )األنفال: حز 
﴾ )األنفال:  ض. لكي القواب مي ولهة نظر  أنهما بمعنتل واحتد 60َميز اأْلزْسرز ك

والتتدليل علتتل ذلتتل أي قولتتع تعتتالل )قتتل لمتتي فتتي أيتتديكم متتي األستتر ض )األنفتتال: 
انا بمعنل األستر  التذيي كتانوا فتي أيتديهم، لكتي لعتل ض قرت بالولهيي واو 70

قراءة )أسار ض لما فيها مي آيادة المبنل تتوحي بكحترة العتدد، قتال ابتي خالويتع: 
حبات األلف، وبفتحها وطرأ األلف، فالحلتة ÷) مي األسار ض يقرأ بعم الهمآة وا 

  3×.رلمي أحبتها أنع أراد لمتإ اللمتإ، والحلتة لمتي طرحهتا أنتع أراد لمتإ أستي
وبذلل يكوي النهي أعم وأشمل، فاسية تنهاام عتي أي يكتوي لهتم أستر  ستواء 

 6أقل عددام أم كحر.
﴾ )األنفتتال:  -26 قولتع تعتالل ﴿يزتا أزيُّهزتا النَِّبتيُّ ُقتل َلمزتي ِفتي أزْيتِديُكم َمتيز اأْلزْسترز ك
 ض.60

                                 
 .316ابي آنللة، حلة القراءات، ص 1
 .619، ص6أبو حياي، البحر المحيط، ج  2

آلتتاج، أبتتو إستتحاق إبتتراايم بتتي وينظتتر ال .163ابتتي خالويتتع، الحلتتة فتتي القتتراءات، ص   3
 م.1899مللدات، عالم الكتب، بيروت،  6، 1، ط626، ص 2السر ، معاني القر ي، ج

ذابت الباححة أحالم إلل التفريق بيي مدلولي القتراءتيي، ينظتر أبتو شتعباي، تفستير القتر ي  6
 .164-166بالقراءات العشر، ص
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 قرأ أبو لعفر، وأبو عمرو )أسار ض. -أ
 وقرأ الباقوي )أسر ض. -ب

 سبق توليع القراءتيي.وقد 
يزتتِتِهم َمتتي شزتتْيءح  -29 تتا لزُكتتم َمتتي وزءز لزتتْم ُيهزتتاِلُروا مز ُنتتوا وز قولتتع تعتتالل ﴿وزالَّتتِذييز  مز

تَّلك ُيهزاِلُروا﴾ )األنفال:   ض.62حز
 قرأ حمآة )ِوءيتهمض. -أ
 وقرأ الباقوي )وزءيتهمض. -ب

لنستب، والِوءيتة متي مي العلماء متي فترق بينهمتا، فلعتل الوزءيتة متي النقترة وا
اإلمارة والسلطاي، وقد لود أبو علي الفارسي قراءة الفت  في اتذه اسيتة فقتال: 

والوءية انا مي الديي، فالفت  ألود، قال أبو الحسي: واتي قتراءة النتاس، إء ÷
أمتا الفتراء فقتد رلت  قتراءة  1×.أي األعما كسر الواو واي لىة، وليستت بتذال

في الوءية أعلب إلتي متي فتحهتا  ألنهتا إنمتا تفتت   وكسر الواو÷الكسر فقال: 
أكحر مي ذلتل إذا كانتت فتي معنتل النقترة، وكتاي الكستائي يفتحهتا ويتذاب بهتا 

والقراءتتتاي متواترتتتاي، لتتذلل فتتالرال  متتي 2×.إلتتل النقتترة، وء أراه علتتم التفستتير
ة، وقتد ولهة نظر  أي الوزءية والِوءية لىتاي بمعنل واحد، فقتد يتراد بهمتا النقتر 
التوءء ÷يراد بهما اإلمارة، وقد يراد بهما الوءيتة فتي التديي وريتره، قتال الرارتب: 

والتتتوالي: أي يحقتتل شتتيئاي فقتتاعداق حقتتوءق لتتيس بينهمتتا متتا لتتيس منهمتتا، 

                                 
. وأبتو الحستي اتو األخفتا وقتد 166، ص4أبو علي الفارسي، الحلتة للقتراء الستبعة، ج 1

واو في الوءء، أما في السلطاي فالِوءية، وء أعلتم كستر التواو فتي األختر  ÷لاء في كتابع: 
، ص 2األخفتتا، أبتتو الحستتي ستتعيد بتتي مستتعدة الملاشتتعي، معتتاني القتتر ي، ج×. إء لىتتة
 م.  1891، مللداي، الشركة الكويتية، الكويت، 2، ط326

، دار الكتتتتب 618 -619، ص1يحيتتتل بتتتي آيتتتاد، معتتتاني القتتتر ي، ج الفتتتراء، أبتتتو آكريتتتا 2
 م. 1866المقرية، القاارة، 
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ويستعار ذلل للقترب متي حيتث المكتاي، ومتي حيتث النستبة، ومتي حيتث التديي، 
النقترة، والوءيتة: تتولي األمتر، ومي حيث القداقة والنقرة واءعتقتاد، والوءيتة 

 1×.وقيل: الوزءية والِوءية نحو: الدَّءلة والَدءلة، وحقيقتع: تولي األمر
وقترت )متي وءيتتهمض، بتالفت  والكستر أ  ÷واو ما رلحع الآمخشر  حيث قال: 

متتي تتتوليهم فتتي الميتتراث، وولتتع الكستتر أي تتتولل بععتتهم بععتتاق شتتبع بالعمتتل 
وقال ابتي عاشتور:  2×.ع قاحبع يآاول أمراق ويباشر عمالق والقناعة، كأنع بتولي

ومتتا قالتتتع أبتتو علتتي الفارستتي باطتتل، والفتتت  والكستتر ولهتتاي متستتاوياي محتتل ÷
  3×.الدءلة بفت  الدال وكسراا

وبذلل يتبيي أي اءختتالف فتي اتاتيي القتراءتيي متي بتاب اختتالف اللىتات. لكتي 
لميتراث ء يقت ، فلفتظ الوءيتة عتام تخقيص الآمخشر  الوءية المنفية بوءية ا

وكتتتاي حكتتتم ريتتتر ÷وخقتتتص منتتتع وءيتتتة النقتتترة، قتتتال محمتتتد رشتتتيد رعتتتا: 
المهالريي أنهم ء يحبت لهم شيء مي وءية المتلمنيي التذيي فتي دار اإلستالم، 
إذ ء ستتبيل إلتتل نقتتر أولئتتل لهتتم، وء إلتتل تنفيتتذ اتتلءء ألحكتتام اإلستتالم فتتيهم، 

التبتتادل، ولكتتي اهلل ختتص متتي عمتتوم الوءيتتة  والوءيتتة حتتق مشتتترل علتتل ستتبيل
تُروُكْم ِفتي  ِي اْستزنقز المنفية الشتامل لمتا ذكرنتا متي األحكتام شتيئاق واحتداق فقتال )وزاِ 

 6 ×.الَديِي فزعزلزْيُكُم النَّْقُرض
 

                                 
 . 396ص  ،2الرارب األقفهاني، المفردات، ج  1
 .160ص ،2الآمخشر ، الكشاف، ج  2
 .94، ص10ابي عاشور، التحرير والتنوير، ج  3
تفريتق بتيي متدلولي . وذابتت الباححتة أحتالم إلتل ال129، ص 10رعا، تفسير المنار، ج  6

القراءتيي فالفت  يدل علل النقرة وحكمها باق، والكسر يتدل علتل الميتراث وحكمهتا منستو . 
 .141ينظر أبو شعباي، تفسير القر ي بالقراءات العشر، ص
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 الخاتمة
بعد اتذا العتر  المفقتل للقتراءات فتي ستورة األنفتال، وبيتاي التوليتع البالرتي 

 ائج التالية:لها، أخلص إلل النت
اختلف فرا القراءات العشر المتواترة في سورة األنفال في حمانية وعشريي  -أ

 موععاق تقريباق.
أرلتتتب اءختالفتتتات كتتتاي لهتتتا أحتتتر فتتتي المعنتتتل كالمبالىتتتة، أو التعمتتتيم، أو  -ب

 التعليل، أو تنويإ المعاني أو ريراا، وذلل في المواعإ التالية:
﴾ )األنفال: قولع تعالل ﴿أزَني ُمِمدُّكُ  -1 ِئكزِة ُمْرِدِفييز  ض.8م ِبأزْلفح َميز اْلمزالز
نزةق َمْنُع﴾ )األنفال:  -6  ض. 11قولع تعالل ﴿ِإْذ ُيىزَشيُكُم النُّعزاسز أزمز
تاءق َلُيطزَهترزُكم ِبتِع﴾ )األنفتال:   -4 لزتْيُكم َمتيز السَّتمزاِء مز ُينزتَآُل عز قولتع تعتالل ﴿وز

 ض11
الحة كاي لهتا أحتر كبيتر فتي دقتة تقتوير مشتااد والقراءات في اذه المواعإ الح

 رآوة بدر.
لزكِكيَّ اللَّعز قزتزلزُهْم   -6 لزكِكيَّ  ۖ  قولع تعالل ﴿فزلزْم تزْقُتُلوُاْم وز مزا رزمزْيتز ِإْذ رزمزْيتز وز وز

 ﴾ تتلك ض. وتنتتوق القتتراءات فتتي اتتذه اسيتتة أفتتاد مآيتتد تحقيتتق 16)األنفتتال:اللَّتتعز رزمز
 خاطبيي.وتأكيد مراعاةق ألحوال الم

﴾ )األنفتتتال:  -9 تتتاِفِرييز ْيتتتِد اْلكز ِلُكتتتْم وزأزيَّ اللَّتتتعز ُمتتتوِاُي كز ض. 19قولتتتع تعتتتالل ﴿ذزك
حبتتات الحكتتم فتتي الماعتتي والحاعتتر  وأفتتادت القتتراءات انتتا التعمتتيم والمبالىتتة، وا 

 والمستقبل.
تاءزُكُم اْلفزتْتُ    -8 ي تزنتزُهتوا فزُهتوز  ۖ  قولع تعالل ﴿ِإي تزْستزْفِتُحوا فزقزتْد لز ْيتٌر وزاِ  خز

تتإز  ۖ  لَُّكتتْم  لزتتْو كزحُتترزْت وزأزيَّ اللَّتتعز مز تتْيئقا وز تتنُكْم ِفئزتتُتُكْم شز لزتتي ُتْىِنتتيز عز ي تزُعتتوُدوا نزُعتتْد وز وزاِ 
﴾ )األنفال:   ض. وأفادت القراءتاي التحقيق والتعليل.18اْلُمْلِمِنييز
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ُدُكتتْم ِفْتنزتتٌة  -10 تتا أزْمتتوزاُلُكْم وزأزْوءز وزأزيَّ اللَّتتعز ِعنتتدزُه أزْلتتٌر قولتتع تعتتالل﴿وزاْعلزُموا أزنَّمز
. أفادت القراءتتاي العطتف واءستتئناف، متإ دءلتهمتا علتل 29عزِظيٌم﴾  األنفال:

 التأكيد.
ِبيتثز ِمتيز الطََّيتِب﴾ )األنفتال:  -11 ض. أشتارت 36قولع تعتالل ﴿ِليزِميتآز اللَّتُع اْلخز

قتراءة القراءتاي إلل نتوعيي متي التمييتآ )متاد ن معنتو ض، باإلعتافة إلتل دءلتة 
 التشديد علل التكحير والمبالىة.

يزُكتتويز التتَديُي ُكلُّتتُع ِللَّتتِع   -12 تَّتتلك ءز تزُكتتويز ِفْتنزتتٌة وز قزتتاِتُلوُاْم حز  ۖ  قولتتع تعتتالل ﴿وز
لُتتويز بزِقتتيٌر﴾ )األنفتتال: تتا يزْعمز ض. واءختتتالف انتتا متتي 38فزتتِإِي انتزهزتتْوا فزتتِإيَّ اللَّتتعز ِبمز

 تكحير المعاني التي تدل عليها اسية. حيث الىيبة والخطاب، وكاي لع أحر في
ْفُعتوءق  -13 تُإ اأْلُُمتوُر﴾  ۖ  قولع تعالل ﴿ِليزْقِعيز اللَُّع أزْمرقا كزايز مز لزتل اللَّتِع ُتْرلز وزاِ 

ض. واءختتتتالف انتتتا كتتتاي متتتي حيتتتث بنتتتاء الفعتتتل للفاعتتتل، وبنتتتاله 66)األنفتتتال:
 للمفعول، وكاي لع أحر في تكحير المعاني.

لزتتْو تزتت -16 فَّل الَّتتِذييز كزفزتتُروا قولتتع تعتتالل ﴿وز ِئكزتتُة يزْعتتِرُبويز  ۖ  رز ك ِإْذ يزتزتتوز اْلمزالز
ِريتتِق﴾ )األنفتتال: تتذزابز اْلحز ُذوقُتتوا عز ض. واءختتتالف انتتا متتي 60ُوُلتتوازُهْم وزأزْدبزتتارزُاْم وز

 حيث تذكير الفعل وتأنيحع، وفيع تكحير للمعاني التي تحتملها اسية.
﴾  ۖ  ِذييز كزفزتتُروا سزتتبزُقوا قولتتع تعتتالل ﴿وزءز يزْحسزتتبزيَّ الَّتت  -16 ِإنَُّهتتْم ءز ُيْعِلتتُآويز

ض. واختالف القراءات في اذه اسية مي حيث الىيبة والخطاب كتاي 68)األنفال: 
 لع أحر في تكحير المعاني التي تدل عليها اسية.

يْ   -14 ِمي َربزاِط اْلخز ِل ُتْرِاُبويز قولع تعالل ﴿وزأزِعدُّوا لزُهم مَّا اْستزطزْعُتم َمي ُقوَّةح وز
ُكْم﴾ )األنفال:  ض. ولقد أفادت قراءة التشديد في اذه اسية 40ِبِع عزُدوَّ اللَِّع وزعزُدوَّ

 المبالىة في إرااب العدو.
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لفتتظ النبتتي فتتي حتتالث  يتتتات فتتي ستتورة األنفتتال، وقتتد أحبتتتتت  -14، 16، 16
ل، القراءات وقفيي للنبي قلل اهلل عليع وستلم: فهتو المخبتر عتي اهلل عتآ ولت

 واو ذو المكانة العالية والمنآلة الرفيعة.
تْعفقا﴾ )األنفتال:  -16 ِلمز أزيَّ ِفيُكْم عز نُكْم وزعز فَّفز اللَُّع عز ض 44قولع تعالل ﴿اْسيز خز

 أشارت القراءات في اذه اسية إلل األنواق المختلفة للععف.
لفتظ األستتر  فتي موعتتعيي متتي ستورة األنفتتال، واءختتالف فتتي لفتتظ  -18، 19

 األسر  كاي لع دءلة علل القلة والكحرة.
اختلفتتت القتتراءات فتتي بعتت  المواعتتإ اختالفتتاق رالعتتاق إلتتل اختتتالف اللىتتات  -ج

واللهلات، وتنوق طرق األداء مما لم يلحر علل معنل اسية، واي مواعإ قليلة 
مقارنتتةق بالمواعتتإ الستتابقة، وفائتتدة اتتذا اءختتتالف التيستتير علتتل األمتتة وحفتتظ 

 ة متكافئة مي اللىة، واذه المواعإ اي: ولوه فقيح
ستكانها–كلمة )الرعبض   -1 فتي قولتع تعتالل ﴿سزتأُْلِقي ِفتي  -بعتم العتيي وا 

﴾ )األنفال:   ض.12ُقُلوِب الَِّذييز كزفزُروا الرُّْعبز
في قولع تعالل ﴿ِإْذ أزنُتم ِباْلُعتْدوزِة  -بعم العيي وكسراا–كلمة )العدوةض   -2

﴾ )األنفال:الدُّْنيزا وزُام ِباْلُعدْ   ض.62وزِة اْلُقْقوز ك
فتي قولتع تعتالل ﴿وزءز يزْحسزتبزيَّ  -بفتت  الستيي وكستراا-كلمة )يحسبيض  -3

﴾ )األنفال:  ۖ  الَِّذييز كزفزُروا سزبزُقوا   ض.68ِإنَُّهْم ءز ُيْعِلُآويز
تتتي بزَينزتتتةح﴾  -6 تتتيَّ عز تتتْي حز يزْحيزتتتلك مز كلمتتتة )حتتتي، حيتتتيض فتتتي قولتتتع تعتتتالل ﴿وز

 ض.62)األنفال: 
نزُحتتوا  -بكستتر الستتيي وفتحهتتا–)الستتلمض  كلمتتة -6 ي لز فتتي قولتتع تعتتالل ﴿وزاِ 

لزل اللَِّع﴾ )األنفال: كَّْل عز تزوز ْلِم فزاْلنزْ  لزهزا وز  ض. 41ِللسَّ
ي يزُكتتتي َمتتتنُكم َمائزتتتٌة يزْىِلُبتتتوا أزْلفقتتتا﴾ الفعتتتل )يكتتتيض فتتتي قولتتتع تعتتتالل  -4 ﴿وزاِ 

 ض.46)األنفال: 
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تتاِبرزٌة يزْىِلُبتتوا والفعتتل )يكتتيض فتتي قولتتع تعتتالل ﴿فزتتِإي يزُكتت -6 ي َمتتنُكم َمائزتتٌة قز
 ض.44ِمائزتزْيِي﴾ )األنفال: 

تَّتلك  -9 والفعل )يكويض في قولع تعالل ﴿مزا كزايز ِلنزِبي، أزي يزُكتويز لزتُع أزْسترز ك حز
 ض.46ُيْحِخيز ِفي اأْلزْرِ ﴾ )اءنفال: 

ُنتوا فتي قولتع تعتالل ﴿وزالَّتِذييز  مز  -بفتت  التواو وكستراا–كلمة )وءيتتهمض  -8
تَّلك ُيهزاِلُروا﴾ )األنفال:  يزِتِهم َمي شزْيءح حز لزْم ُيهزاِلُروا مزا لزُكم َمي وزءز  ض.62وز

وبذلل يتبيي أي أرلب اءختالف في القراءات الفرشية فتي ستورة األنفتال        
كاي لع أحر في توسيإ المعاني وتنوعها، واذا مي بالرتة القتراءات وأحتد قتور 

 كريم.إعلاآ القر ي ال
أما بقية القراءات فكانت رالعتة إلتل اختتالف اللهلتات التتي كتاي فيهتا التستهيل 
والتيسير علل األمة، وكذلل ما يرلإ إلل تنوق األساليب واأللفاظ الفقتيحة متإ 

 اتحاد معانيها التي حفظت بها األولع الفقيحة مي اللىة العربية.    
أو أني أحطت بأسرار بالرتهتا،  وختاماق ء أدعي أني استققيت معاني القراءات

ولكنها محاوءت لفهم وتدبر كتاب اهلل المعلآ، فما ولدتم فيع متي قتواب فمتي 
 اهلل عآ ولل، وما ولدتم فيع مي خطأ فمي نفسي والشيطاي.

 وقلل اهلل علل نبينا محمد وعلل  لع وقحبع وسلم
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