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 Salamadaoud.2.34@azhar.edu.eg الربيد اإللكرتوين:

الحمددددر   لع اليددددللمهللا  لىددددنا م منددددا آددددهللارحل هحمددددر لمنددددا  لدددد  ل ىددددحل   
هدد   فهدد ك منمددلي ة ددهللاحص دددل ظرددلك ال لددح الءنهللادد  ل  دد   ددا  ،لبيددر ، جميددهللا 

 آحال ت وع ال حا اي فل  ةلي ه  آولص الءهف، لتشدم  ان يدل مشدحص ءدحا ص هد  
 ال حا اي الميواتحص فهللاهل لال حا اي الشلذص فل ءول م ج  جالل :

     ( 5" ) الءهف َكُبَحْي َمِنَمًة َتْخُحُج ِهْ  َ ْفَواِدِهْم " -1
مَ " -2      (18") الءهف لِل َلُحَ نِ ُبُهْم َذاَي اْلَيِمهللاِ  َلَذاَي الشِ 
 (21")الءهفَءلَل الَِّ يَ  َغَنُبوا َمَنا َ ْهِحِدْم َلَ يَِّخَ نَّ َمَنهللْاِهم هَّْ ِجراً "-3
     (26" ) الءهف َلََل ُةْشِحُك ِفل ُظْءِمِ  َ َظراً "  -4
      (28" ) الءهف َلََل َتْيُر َمهللْاَ لَك َمْ ُهْم  " -5
ْ َهل ُه َ َنبلً َلَلِئ  لُِّككيُّ ِإَلا " -6  (  36") الءهفَلبِ ل ََلَِجَرنَّ َخهللْاحًا هِ 
7-  " ِ   (43" ) الءهفَلَلْم َتُء  لَُّ  ِفَئٌة َي ُرُحلَحُ  ِه  ُكلِن َّللاَّ
ِ اْلَحقِ  "  -8     (44" ) الءهف ُدَ لِلَك اْلَوََلَةُة ّلِلَّ
َيلُح  " -9     ( 45") الءهفَفَأْىَبَح َدِشيمًل َتْ ُللُك الحِ 
     ( 47" ) الءهفَلَيْوَم ُحَ هللاِ ُح اْلِجَبلَل "  -.1

    ( 47" ) الءهفَلَتَحى اَْلَْلَض َ لِلَزًص "  -11
   ( 47" ) الءهف َلَظَشْحَحلُدْم َفَنْم ُحَغلِكْل ِهْ ُهْم َ َظراً "  -12

 لمال  ن ةم حهل اليوفهللاق لال بول.ل آأل م ج  
 -ال حا اي الميواتحص –آولص الءهف  –البالغة ال ح حية  :الكلامت املفتاحية

 ال حا اي الشلذص
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Abstract: Praise be to God, Lord of the worlds, and may 

God’s prayers be upon our master Muhammad, his family, 
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 من أسـرار تنـوع القـراءات
 يف آيات من سورة الكهف

الحمددددر   لع اليددددللمهللا  لىددددنا م منددددا آددددهللارحل هحمددددر لمنددددا  لدددد  ل ىددددحل   
فهدد ك منمددلي ة ددهللاحص دددل ظرددلك ال لددح الءنهللادد  ل  دد   ددا  هدد   ،لبيددر ، جميددهللا 

 آحال ت وع ال حا ي فل  ةلي هد  آدولص الءهدف، لتشدم  ان يدل مشدحص ءدحا ص هد  
ل آددددأل م جدددد  لمددددال  ن ةم حهددددل  ،ال ددددحا اي الميددددواتحص فهللاهددددل لال ددددحا اي الشددددلذص

 .اليوفهللاق لال بول 
ـب   .اتََّخـَذ هَُّ َوَلـ ا   اُلواَوُينِذَر الَِّذيَن قَ ءول م ج  لمال " -1 ـا َلُهـب ِهـِم ِمـنل ِعلل مَّ

َواِهِهبل ِإن َيُقوُلوَن ِإَلَّ َكِذها   ُرُج ِمنل َأفل  .(4،5" )الءهفَوََلِِلَهاِئِهبل َكُبَرتل َكِلَمة  َتخل
 ،"  لل رب منا اليمهللاهللاز إلفلكص الييجب هد  ِمَبدِح دد ك الءنمدةَكِلَمة  ءح  الجمهول "
 "  دللحف  فلمد َكِلَمٌة لءح  اب  هحير  لالح   "  ،" َخَذ هَُّ َوَل ا  اتَّ لدل ءولهم " 

 .(1)َمُبَحِي الءنمةُ  :،  ىَكُبَرتل ""
 :"  لل رب ت هللار هي هللاهللا َكِلَمة  لءحا ص الجمهول "  

  فددلكي ِمَبدددَح  ددا  هدددل َكُبــَرتل "فءنمدددة "  ،: اإلةضددلح  يدددر اإلبهددلمالمعنــا الو 
لهدددد   ددددأن اإلبهددددلم  ن يىهللاددددح الشددددو  إلددددا  ،مليمددددللضددددخلهي  لبنوغدددد  هبنغددددل 

" هوضددحل لهدد ا "َكِلَمــة  فجددل  ل دد    ،إةضددلظ  لبيلحدد  لمشددف الغ ددل  مدد  هددحاكك
 .فرخ  ال  س لدا منا  و  إلي  لتحءب ؛اإلبهلم

ددُب الحددق جدد  لت ددر  هدد  ددد ك الءنمددة  ،: إفددلكص الييجددبالمعنــا النــا ي   ي َتَيجُّ
؛ َلن ددد ك الءنمددة بنغدد  "اتََّخــَذ هَُّ َوَلــ ا  اليددل خحجدد  هدد   فددوادهم لدددا ءددولهم " 

لالءددد ع مندددا م جددد   ،فهدددا مددد ع هحددد  خدددلل  ،هبنغدددل مليمدددل فدددل الءددد ع
لل ا تءحل اليح يح هد  افيدحا  الءد ع مندا م جد  لمدال،  ؛لت ر    ش  الء ع

                                                           

ي مدر بد  هحمدر ال  د الحل )ال حا اي َلبل العبل   ظ( ي لح ل لئف اإل للاي ل  ون 1)
ط الههللائة المردحية اليلهدة لنءيدلع ط  3/132( تح هللاق مبر الحظيم ال حدوحل دد 923
 0م  2013 للا 
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ََـَرل َعَلـا هذِ َكـِذها  ل ءول  تيدللا "كمل ف َلـُب ِممَّـِن افل ْل  ،93، 21")اَلحيدلمَوَمـنل َأ
لإذا مددلن الءدد ع منددا ال ددل  هدد   ةددلي ال  ددل  فدد ن  ،(68، الي ءبددوي 18دددوك 

َلحد  جدح ص مندا م تيدللا لاآديخ له  ح د   ؛الء ع منا م تيللا   ش  ل    
اتََّخَذ ، لدا ءدولهم "ة الء لع اليل ءللودللَل ليب فل  ن د ك الءنم ،ج  لت ر 
" منمددة َل  ىد  لهددل، لددل اددلدحص الدب الن؛ لهدد  ذلدك    نهددل م جدد  هَُّ َوَلـ ا  

لال ددول  ،لددا  حهدل ءدول  دال مندم لَل كلهللاد  لَل بهللا دة ،جاللد   حجدة َلت بد  الجدرال
ي ددول الدد ي َلُيْبَ ددا منددا منددم لَلمنددا كلهللادد  لَلمنددا بهللا ددة ءددول  ل دد  تحفضدد  ال

َلحدد  ةخددللف ه  ددق الي دد  ال ددنيم الدد ي َلة بدد  إَل هلكددلن هب يددل منددا  ؛ال ددنيمة
مَّاَلُهب ل آهل ءولد  " ،لءر      م ج  لمال د ك الءنمة بىالث جم  ،منم لبهللا ة

لفدل دد ا  ؛َل هد هم لَلهد    دلئهم ،؛ فهدو مدالم  دال مندمِمنل ِعللب  َوََلِِلَهـاِئِهبل "ِهِم 
 ،ءوَل إَل إذا ملن هرللآل لهب يل منا منم لهيحفدة لبردهللاحص كموص إلا  ن َلح ب 

نددم جددل ي الجمنيددلن  يددر ذلددك  لَلدمددل تيجددب هدد  ددد ك الءنمددة الءلذ ددة الخل ئددة 
ــَواِهِهبل " ــُرُج ِمــنل َأفل ــَرتل َكِلَمــة  َتخل لالىلحيددة إخبددلل  ددأن ددد ا ال ددول هددل دددو إَل  ،"َكُب

 .: هل ة ولون إَل م  ل ي ،ِإَلَّ َكِذها  ""ِإن َيُقوُلوَن دك ا  أآنوع ال رح  ،ك ع
فهددا  ،" منددا  حهدل فلمدد َكِلَمــٌة " بحفدد  " َكُبــَرتل َكِلَمــٌة  هدل ءددحا ص ابد  هحيردد  "  

َكُبَحْي ه  ح  هل  "اتََّخَذ هَُّ َوَل ا  ترل منا  ن د ك الءنمة الش يية لدا ءولهم " 
ندا م آدبحلح ، لددا فهدا منمدة الء دح لالءد ع م ،ل وئهل لب الحهل لتضخم 

للء هددل  ،هد  ذلددك تءبددح هدد  ح  دهل لت مددو لت شددو لتييددلام لَتِشديُ  لُتِضدد ُّ ال ددل 
َرددهل الي ددُ  ال ددنيم فَ ددْحملن هددل ت هددلل لت دد   آدد وط  ،هدد  ذلددك َلَتْىُبددُ  إذا َهحَّ

 .البل   ظهللا  َيْرَهُغُ  الحق 
كمدل آدمَّوا ال ردهللارص لإن ملحد   -" اتََّخَذ هَُّ َوَلـ ا  ءلل اب  ج ل "َآمَّا ءدولهم: " 

م ددولهم:  دنددك  ،لددد ا موضدديهم اَلآددم الواظددر منددا ج  دد  ،"كنمددًة" -هلئددة بهللادد  
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لمنددا ددد ا فدد  ال   ،(1)" لُل، لذدددب ال ددلُ   للشددلص لالبيهللاددحال ددلَ  الددرلدُم لالددري 
" منا د ك الجمنة المكوحة ه  نالث منملي هجلز هحآد  مالءيد  الجزئيدة كنمة"

فلإلةمددلن  ،تحددحي ىددحة الءنمددة لآددراكدل لكءيهددل َلحهددل خ هللاددحصلللا ك كمددوص إلددا 
 كنمددة لالء دددح  كنمددة لالوفدددل   كنمدددة لالخيلحددة  كنمدددة لاإلىددالح  كنمدددة لاإلف دددلك 

ــَ  ءددلل تيددللا " ، كنمددة ــِر َوَكَفــُروال َهعل ُكفل ِلُفــوَن ِهــامذِ َماَقــاُلوال َوَلَقــ ل َقــاُلوال َكِلَمــَة الل َيحل
اَلِمِهبل   .( 74اليوبة" ) ِإسل

ــب  َوََل ِِلَهــاِئِهبل لءولدد  تيددللا   ــا َلُهــب ِهــِم ِمــنل ِعلل " يددرمودم إلددا  ن ُيْىِبيُددوا ددد ك " مَّ
دددِة ال لدضدددة َلن إ  دددلل  ؛لدددد ا ددددو آدددبهللا  إ  دددلل ال ءدددح ،الءنمدددة الءددد لع  للُحجَّ

لح ددُل الينددم مدد هم لمدد    ددلئهم ةي ددل  ن  .ال ءددح ةكددون  ددلل ءح َل   ددوص ال ددالح 
لدكددد ا تيدددوالث اَلجيدددلل الءنمدددة  ،لددددم ضدددنوا ممدددل ضددد    دددل دم ،ا  دددل دم ضدددنو 

 ،لَلتدزال تيوالنهدل  جيدلل الء دح لالضدالل ،"اتََّخَذ هَُّ َوَلـ ا  الء لع لدا ءدولهم " 
 ددوي الزهددلن لاَلجيددلل لَل تددزال تخددحج  ،فهددا منمددة هوغنددة فددل الء ددح لالضددالل

َزْلدِزُل الءدوَن ُمنَّدُ  هد   درص لددا منمدة تُ  ،كلهللاد  لَل بحددلن مندم لَل ه   فوادهم  دال
ــ ا   دد لميهل لمدد بهل، ءددلل م جدد  لمددال "  َمُن َوَل ــرَّ ل ــَذ ال ــاُلوا اتََّخ َُبل  .َوَق ــ ــ ل ِجتل َلَق

ا   تا  ِإدذ ا   .َشـْل َهـاُ  َهــ ذ ُِ ُت َوَتِخـَر الل َرل ـُم َوَتنَ ـَأ الل َن ِمنل َََفرَّـرل ـَماَواُت َي  .َتَكـاُد الََّّ
مَ  ا ِللــرَّ ل ََِّخــَذ َوَلــ ا   َوَمــا .ِن َوَلــ ا  َأن َدَعـول َمِن َأن َي  -88ص هددحيم " )آددول َينَهِغــي ِللــرَّ ل

92 ).   
َماِ  ءول  تيللا " -2 َيِمِْن َوَذاَت ال ِذ َقاْا  َوُهبل ُرُقوٌد َوُ َقلِذُبُهبل َذاَت الل ََُّبُهبل َأيل َوَتحل

 َْ ــ ُهبل ِفــَرارا  َوَلُمِلتل َْ ِمــنل ــ ْل ِهبل َلَولَّ َْ َعَلــْل ــ َََّلعل َوِلــِْ  َلــِو ا ــِم ِهالل ٌِ ِذَراَهيل ــُبُهب َهاِســ َوَكلل
ها " ) الكهف  ُهبل ُرهل  .(  18ِمنل

 :" آ  ءحا اي َقلِذُبُهبل َو ُ فل منمة "  

                                                           

 24/ 2( المحي ب فل تبهللاهللا  لجوك  دواذ ال دحا اي لاإلةضدلح م هدل َلبدل ال ديح ابد  ج دل 1)
 0م  1999دد  1420ط المجنس اَلمنا لنشئون اإلآالهية 
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ـــُبُهبل ءدددحا ص الجمهدددول " :القـــراءة الولـــا " ب دددون اليلمدددة المضدددموهة، لالدددالم َوُ َقلِذ
لال لم  ضمهللاح ه ييح ت ريحك " حح  " ملئر منا م ج   ،(1)المشركص المك ولص 

لد ا اإلآ لك ظقي دل يدرل مندا هزيدر الي لةدة  دأهح  ىدحلع الءهدف  ،ج  جالل 
 .(2)دو ال ي ييولا ب     ت نهللابهم ذاي اليمهللا  لذاي الشمللَلن م ج  لمال 
ــة ــراءة النا ي ــُبُهبل لدددل ءددحا ص الح دد  "  ،ءددحا ص  ددلذص :الق "  لليددل  هدد  الددالم  َوُيَقلِذ

لددد ك ال ددحا ص مددلل حا ص  ،"3لءهللادد  لنَمَنددك " ،لالضددمهللاح   تيددللا ،المشددركص المك ددولص
 ،اَلللا فل إآ لك ال ي  إلا الضدمهللاح اليلئدر مندا ذي الجدالل هد  تشدرير ال يد 

إَل  ن دد ك  ،لءهللا  إن الضمهللاح ةيوك منا " الَمَندك " ممدل ءهللاد  فدل ال دحا ص اَلللدا
ال ددحا ص الىلحيددة ت يددح  مدد  ال ددحا ص اَلللددا فددل  ن ءددحا ص الجمهددول ب ددون اليلمددة 

لددددد ك ال ددددحا ص الىلحيددددة بيددددل   ،ل مدددد  ح  دددد  جدددد  لت ددددر إخبددددلٌل هدددد  ذي الجددددال
َينُ ـرل المضللمة جللية منا  آنوع الغهللابة ال ي جحي منيد  اَلفيدلل فدل ءولد  "

َفقا "  رل ِرُكب مِذ َمـن (، لءولد  " 16) الءهدف َلُكبل َرَبُكب مِذن رَّ مَم وُيَهِْذئل َلُكب مِذنل َأمل
ــِ  َوَمــن ََ ُمهل ــِ  هَُّ َفُهــَو الل ِشــ ا  "  َيهل ــا  َمرل ــُم َوِليذ ــَ  َل ُِ ــِل ل َفَلــن َت  ،(17)الءهددف ُيضل

ِ   -ُيَهِْذئل  -َينُ رل فلَلفيدلل ) ِل ل  –َيهل ( منهدل بيدل  المضدللمة مندا  آدنوع  ُيضل
" ف هللاهل الي لي ه  الغهللابة فل  َوُ َقلِذُبُهبل الغهللابة،  هل ءحا ص الجمهول ب ون اليلمة " 

ــئل  -َينُ ــرل ءولدد  ) ــِ  يَ  -ُيَهِْذ ــِل ل  –هل ــُبُهبل ( إلددا الدديءنم فددل "  ُيضل " اديملهددل  َوُ َقلِذ
لم لةددة  ددأهح ددد ا الي نهللاددب الدد ي لددوَلك ل  ددري  ج ددلك  ىددحلع الءهددف ل ىددلبهل 

                                                           

  0 3/135(  ي لح ل لئف اإل للاي 1)

كال ال ءدح  7/153 ي ىدرءل هحمدر جمهللاد ( ي لح البحح المحدي  َلبدل ظيدلن اَلحرل دل 2)
 0دد   1420 بهللاحلي –

 1972ددددد  1392ط هرددد  ا الحنبدددل ط  خهللادددحص  475/ 2( ي لدددح الءشدددله لنزهخشدددحي 3)
دد لالمغ دل فدل  1415للا ط كال الءيب الينمية ط   214/ 8لللح الميلحل لأللوآل 

ال حا اي لمحمر ب   بل حرح بد   ظمدر الدردلن ال َّدْوَزاَلاِزي  )  ظدر منمدل  ال دحن ال دلك  
ي ك هحمددوك بدد  مددلبح الشدد قي ل حشددح الجمعيددة الينميددة ال دديوكةة  3/1154الهجددحي ( 

 0ط  للا  49لن ح ن الءحيم لمنوه  آن ة الحآلئ  الينمية 



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿9﴾ 
 

  

فللي نهللادددددب َضدددددِمَ  َلج دددددلكدم  ؛الي دددددب ليدددددرم ت نهللادددددبهم مندددددا اهدددددولدم لج دددددوبهم
كك إلددا إآد ل :ف دل ءدحا ص الجمهدول هزيدر م لةددة بهد ا ال يد  هد   دحي هللا  ؛ال دالهة

 .ل آنوع اَللي لي ه  الغهللابة إلا اليءنم  ،م ج  جالل 
ِلـُبُهبل لدل ءحا ص الح د   ةضدل " ،ءحا ص  لذص :القراءة النالنة "  لليدل  الم يوظدة َوَيقل

 (1)لالضدددمهللاح   تيدددللا لءهللاددد  لنَمَندددك ،لال دددله ال دددلك ة لالدددالم المخ  دددة المك دددولص
ــُبُهبل ل  ة "لددل  خدد  ءددحا ص الح دد  ال د  ،"  لليدل  هدد  الددالم المشددركص المك ددولصَوُيَقلِذ

" م هل فل  حهل ه  ال ي  الىالنل "َءَنبَ لت يح   ،لءهللا  لنَمَنك ،لالضمهللاح   تيللا
ِلـُبُهبل  هلم ءحا ص الح   ال ل  ة "  ،ال ي هضللم  " َةْ ِنُب "  لليخفيف " فهدل  َوَيقل

"  ضدددم ةدددل  ي هضدددللم  "ُةَ نِ دددبُ نَّدددَب" الددد ءَ هددد  ال يددد  الحبدددلمل المضددديف اليدددهللا  "
  .المضللمة لتضعيف اليهللا  

ِلُبُهبل ءحا ص الح   "  :القراءة الراهعة " بيل  ه يوظة لءله آدلك ة لَلم هخ  دة  َوَتقل
ءدددلل فدددل الدددرل المردددون " لءدددح  مكحهدددُة  ،(2)هضدددللع " َءَندددَب " هخ  دددل  ،هك دددولص

لفلمُن  ضمهللاُح المالئءِة المرلوِل  هخ  ًل،« َءَنب»بيلِ  اليأحهللاِث هضللَع « لَتْ ِنُبهم»
يلِ   لموك الضمهللاح منا المالئءة لإن لم ةجح لهدم ِذْمدح  دجلمٌة  ،(3)منهللاهم  لل ِ 

ف ن  ؛َلن اَلى  فل الضمهللاح  ن ةيوك منا ه مول آلبق ؛ه   جلمة اليحبية
لمأن  هح دؤَل  ال يية  ،لم ةك  ل  ه مول آلبق ملن ذلك هوءلل لهىهللاحا لالحيبلك

ييددوَلك ب   دد  آددبحلح  ممددل فددل ال ددحا اي  ،كددلن هومددوَل  مندد  إلددا م جدد  جاللدد 
 :الىالث

   ." ب ون اليلمة المضموهة، لالالم المشركص المك ولصَوُ َقلِذُبُهبل ءحا ص الجمهول "
 ،ك دولص"  لليدل  هد  الدالم المشدركص الم َوُيَقلِذـُبُهبل "  -لددل  دلذص  -لءحا ص الح   

 .لالضمهللاح   تيللا 
                                                           

  0 214/ 8للح الميلحل لأللوآل ( 1)

لإتحدددله فضدددال   3/135لل دددلئف اإل دددللاي  1154/ 3( ي لدددح المغ دددل فدددل ال دددحا اي 2)
 0 364البشح فل ال حا اي اَللبية مشح 

 0 460/ 7( الرل المرون فل منوم الءيلع المك ون 3)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿10﴾ 
 

  

ـــُبُهبل "  -لددددل  ددده ص  ةضدددل  -ءدددحا ص الح ددد   ِل "  لليدددل  المضدددموهة لال دددله  َوُيقل
  .لالضمهللاح   تيللا  ،ال لك ة لالالم المخ  ة المك ولص

ددد ك ال ددحا اي الددىالث   آدد لك الي نهللاددب فهللاهددل إلددا ذي الجددالل آددبحلح  تددرل منددا 
م جدد  لمددال دددو الدد ي ييددولا ب   دد  هزيددر الي لةددة  ددأهح  ىددحلع الءهددف َلن 

ظ دددللص بهدددم لظبدددل لمدددل ىددد يوا لتحغهللابدددل فدددل  ،ت نهللادددبهم ذاي اليمدددهللا  لذاي الشدددملل
 .اَلءيرا  بهم فل ال حال  للري  م ر  غيلن ال واغهللا  لا يراك ال ي  

لب دل  مندا  ن ال لمد  ددو المالئءدة فبدهللا  دد ك ال دحا ص لءدحا ص الجمهدول فدح  فددل 
دل ُ ْآدِ َر ال يدُ  فدل ءدحا ص الجمهدول  ،ليخفيف لاليشدريرىيغة ال ي  ه  ظهللاث ا فنمَّ

ــُبُهبل إلددا ضددمهللاح ذي اليلمددة لابيددرى  ال يدد  ب ددون اليلمددة "  َك ال يددُ   َوُ َقلِذ " ُ ددرِ 
ددل ُ ْآددِ َر ال يدد  فددل ءددحا ص الح دد  لمكحهددة "  ،لم لآددبة إآدد لكك إلددا ذي الجددالل للمَّ

ِلُبُهبل  ئءة ُخ ِ َف ال ي  لني حيق بدهللا  ت نهللادب م " إلا الضمهللاح اليلئر منا المال َوَتقل
 .وم تيللا  منم  .ج  جالل  لت نهللاب المالئءة

لذمح اَللوآل فل ءحا ص مكحهة " لَتْ ِنُبُهْم " لجهل  خح ظلىن  "  حهل منا  
لفي  إ للص إلا ءوص  ،لَجْي  الجمنة ظلَل ه  فلم  َتْحَ ُبُهمْ  ،ت ريح: ل ح  ت نبهم

م لءنبهم ظ  حهللاث إحهم ةح بون إة لال فل ظلل آبح  ظوالها يبلدهم  لإلة ل
لد ا اليوجي  هب ل منا  آل   ن فلم   ؛(1)" ذاي اليمهللا  لذاي الشملل
لد ا ةي ل  ن جمنة " لح نبهم ذاي اليمهللا  لذاي  ،"َتْ ِنُبُهْم " دو م ج  جالل 

تح بهم  ة لال لدم  :الشملل " ءهللار فل جمنة " لتح بهم  ة لال لدم لءوك "  ي
 .لءوك فل د ك الحلل لدل ت نهللاب م إةلدم ذاي اليمهللا  لذاي الشملل 

لدددل ءددحا ص ممددحان بدد  ُظَضددهللْاح لهيددلذ بدد  جبدد   ،ءددحا ص  ددلذص :الخامَّــةالقــراءة 
ََّـــُبُهبل " مندددا المردددرل ه ردددوبل   يددد  هضدددمح يدددرل منيددد  ءولددد  " َوَتَقَلـــَبُهبل " َوَتحل

َقاْا   لفدل دد ك ال دحا ص هي دا جريدر لددو  ،(2)لتشدلدر َتَ نُّدَبُهم لتدحى  :مأحد  ءهللاد  ،"َأيل

                                                           

  0 214/ 8(  للح الميلحل لأللوآل 1)

  0 1154/ 3لالمغ ل فل ال حا اي  2/26لالمحي ب  475/ 2( ي لح الءشله 2)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿11﴾ 
 

  

 ن ت ندددب  ىدددحلع الءهدددف فدددل مه هدددم مدددلن ادددلدحا اهدددول الشدددمس اليدددل تحاددددل 
فءمددل تددحى  ،اليددهللا  لدددل تمهللادد  مدد  مه هددم م ددر  نومهددل لَلت ددحبهم م ددر غحلبهددل

 .اليهللا  ذلك تحى ت نبهم ذاي اليمهللا  لذاي الشملل 
ـــراءة الَّادســـة ـــبُ : "الق لددددو مندددا  ،لليددد  مددد  الح ددد   ةضدددل ،"  دددللحف ُهبل وَتَقَل

 ل هدددد   ةدددددلي م  ، ةدددددة مليمددددة : ل هحدددد له  ي ،اَلبيددددرا  لالخبددددح هدددددل  يددددرك
لددددل  ،لدددد ك ال دددحا ص فهللاهدددل كَللدددة جريدددرص لي ددد  فدددل ال دددحا اي الخمدددس ،(1)تيدددللا

ةي ل  ن  ىحلع الءهف ملحوا لدم لءوك فل  ،الرَللة منا نبوي الي نب لكلاه 
فءنمدل حلدح إلدهللاهم حدلاح ل ددم فدل دد ك الردولص لددل  ،ت نب نلبد  كائدم َل ي   د 

لنبددوي الي نددب لكلاهدد  لمددرم اح  لمدد  لحلددة لاظددرص  ةددة  ،الي نددب هدد   حهددم لءددوك
فهم لءوك للء هم ةخين دون مد  الحءدوك بدرلام ت ندبهم  ؛مليمة ه   ةلي م تيللا

لد ا الي نب الىلبد  الدرائم ة  دح ءولد  جد  لمدال فدل  ،يمهللا  لذاي الشمللذاي ال
 ي تح بهم  ة لال لرلام ت نبهم ذاي اليمهللا   ؛الجمنة ال ل  ة " لتح بهم  ة لال "

َلن مدلكص ال دلئم  ؛َلن د ا الرلام دو  أن الي للن َل  أن ال لئم ؛لذاي الشملل
نددم ي   دد  ت نبدد  فيددحص هدد   ،يي نددب نددم ، ن يي نددب نددم ي   دد  ت نبدد  فيددحص هدد  الددزه 

 هددل  ن ةكددون ال ددلئم كائددم الي نددب فهدد ا  ددا  ي ددلفل ال ددوم  ،لدكدد ا كلاليددك ،الددزه 
لتنددك  ةددة  ،فيمددل جددحي  دد  اليددلكص ليخددحج مدد  المددألوه الدد ي منيدد   هددح ال ددل 

لَل  دك  ، ن ةخدح  حدلهو  ال دوم بدرلام الي ندب ،مليمة ه   ةلي م ج  لمدال
إلددل  ىددحلع الءهددف الد ي  مددلي وا ددد ك الميجددزص تي ددل ت ددح  فدل مىددحص ال ددلاحي  

لددد ا  ،ل يدديهم بي ددح  كخددولهم منددهللاهم لحلددحدم إلددهللاهم فددل الءهددف زلافددلي للظددراحل
ظيا يحادم م  حلاح فل م  لء  لدم ندلبيون مندا  ؛ةي ل نبلي الي نب لكلاه 

حهلل فنو لفر منهللاهم لافر فل لحلة ه  لهللا   ل  ،د ك الرولص لءوك هي نبون كائمل
لءددر ء يدد  الجمنددة ال ددل  ة  ددأن مدد  هدد   ،فددح دم َل يي نبددون لمددل ظ ددبهم  ة لاددل

تنددددك دددددل الرَللددددة اليددددل اح ددددحكي بهددددل ددددد ا ال ددددحا ص مدددد   ،يددددحادم ةح ددددبهم  ة لاددددل

                                                           

   0 214/ 8( للح الميلحل لأللوآل 1)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿12﴾ 
 

  

ال حا اي الخمس ال ل  ة اليل تواف   منهل منا الييبهللاح  لل ي  تيبهللاحا هن وال = 
لَحْ ِندُبُهْم  –لفل ال حا ي الىالث الشواذ ) لُيَ نِ دُبُهْم فل ال حا ص الميواتحص " لُحَ نِ ُبُهْم " 

لَيْ ِنُبُهم ( =  ل ه رلا فل اَلآم الم روع   ي  هح له ة  حك " لتح دبهم "  –
 ،لال ي  المضللع يرل مندا اليجدرك ؛لَتَحى َتَ نَُّبُهمْ  :فل ءحا ص " لَتَ نَُّبُهْم " لالي ريح

لدد ا ةي دل  ،يدحص هد  الوءد   للد   ل ءردحيلد ا اليجرك ينزم م د  اَلح  دلع ل 
 ن هددد  ي لدددح إلدددهللاهم ليدددحادم فدددل فيدددحص اَلح  دددلع اليدددل ذمدددحي  يددد  اَلءدددوال  ن 

لذمح  يضهل  حهم ملحوا ة نبون فل م  آية   هح  ،ت نبهم ملن هحتهللا  فل اليلم
"، ه  ي لح إلهللاهم فل فيحص اَلح  لع م  الي نب َل ةح بهم  ة لال َلحهدم  1هحص "

ليمكد  اليوفهللادق بدهللا  ءدحا اي الييبهللادح  لل يد   ،ا يي نبدون ظدهللا  حلدح إلدهللاهملم ةكوحو 
المضللع لءحا ص الييبهللاح  لَلآم بيألي  كَللة المضدللع د دل مندا الىبدوي لالدرلام 

لهي ددا الىبددوي لالددرلام د ددل  ؛ظيددا تي لآددب هدد  ءولدد  تيددللا "لتح ددبهم  ة لاددل "
ظيا يحادل م  حلاح فدل  ؛ه لم الميجزص إلفلكص مرم اح  لع ل ية ت نبهم ة يضي 

  .وم تيللا  منم  .ك  لء   ل  ه  لهللا   ل حهلل 
لكَللددة المضددللع منددا الىبددوي لالددرلام مرَللددة اَلآددم حبدد  منهللاهددل اإلهددلم ال بددحي  

َلَتْ َمددِئ ُّ  لاليالهددة جددلل م الزهخشددحي فددل تأليدد  ءددول م تيددللا "الَّددِ يَ   َهُ ددواْ 
ِ " ) الحمر (  ي له  ىد لتهم الىلبيدة إ مئ دلن ءندوبهم بد مح  28ُءُنوُبُهم ِبِ ْمِح َّللا 

لَن َمدد  َآددِبهللاِ  َّللاَِّ  ،م لفددل تأليدد  ءددول م جدد  لمددال " ِإنَّ الَّددِ يَ  َمَ ددُحلا َلَيُرددرُّ
(  ي 25) الحدد َيددلِكُف ِفيددِ  َلاْلَبددلِك "  الْ َلاْلَمْ ددِجِر اْلَحددَحاِم الَّددِ ي َجَيْنَ ددلُك ِلن َّددلِ  َآددَوا

ءدددلل الزهخشدددحي " الردددرلك هددد هم  ،لهددد  ىددد لتهم الىلبيدددة الردددر مددد  آدددبهللا  م
َل يدحاك  ،ة دلل: فدالن ةح د  إلدا ال  دحا  ليد يط المضد هري  ممدل ،ه يمح كائم

لال يشدددة فدددل جميددد   اآددديقبلل لإحمدددل يدددحاك اآددديمحال لجدددوك اإلظ دددلن ه ددد  ظدددلل لَل
 . (2) زه ي  ل لءلت "

                                                           

  0 214/ 8( ي لح للح الميلحل 1)
ط  كال الحريث  لل لدحص  138/  17بيرحه لي لح ت  هللاح ال بحي  10/ 3( الءشله 2)
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 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿13﴾ 
 

  

ـاَعَة ءول  تيدللا "  -3 ـَ  هَِّ َ ـأن َوَأنَّ الََّّ َلُمـوا َأنَّ َوعل ِهبل ِلَيعل َ ـا َعَلـْل َنرل ََ َأعل َوَكـَذِل
َلـُب ِبِهـبل  َبُهـبل َأعل َيا ا  رَّ ِهب ُبنل ُنوا َعَلْل َرُهبل َفَقاُلوا ابل َنُهبل َأمل َََناَزُعوَن َبْل َب ِفَْها ِإذل َي ََلَريل

ــاَ  الَّــِذيَن  ُِ ا  "َق ــ ِهب مََّّل ــْل ََِّخــَذنَّ َعَل ــِرِهبل َلَن ــا َأمل ءددح   ،( 21) الءهددف َغَلُبــوا َعَل
  . (1)"  للب ل  لنم يول ُغِلُبوالءح  الح   "  ،"  للب ل  لن لم  َغَلُبواالجمهول "

 ة دد  م جددد  لمدددال  ىددحلع الءهدددف  يدددرهل لءدددرلا فددل مه هدددم نالنملئدددة آددد هللا   
ددُة المددؤه هللا  ممددل  ددلدرك ُلَلُص اَلهددح فددل زهددلحهم؛  ،لازكاكلا ت دديل ل ددلَدَر ذلددك ملهَّ

فلآدديي  وا  ن م جدد  جاللدد  ءددلكٌل منددا  يددث المددوتا لنح ددلع يددوم القيلهددة ممددل 
 ؛ يدددث  ىدددحلع الءهدددف  يدددرهل لبىدددوا فدددل مه هدددم نالنملئدددة آددد هللا  لازكاكلا ت ددديل

م در  دلع الءهدف  فأجم  الوَلص له  بهللادردم ال دن ة لالمندك مندا  ن يب دوا مندهللاهم
 ،لمددلن ذلددك جددلئزا فددل زهددلحهم ،تبحمددل  أىددحلع الءهددف ؛ه ددجرا ليكددون ُهَرددنَّا

"  للب دل   َغَلُبوالال حا تلن "  ،كمل  جم  منا ذلك ملهة المؤه هللا  ال ي  ل لا ذلك
َقاَ  الَّـِذيَن َغَلُبـوا َعَلـا "  للب ل  لنم يول فل ءول  ج  لمدال "  ُغِلُبوال"  ،لن لم 
ـِرهِ  ُِ ا  " َأمل ــ ِهب مََّّل ََِّخــَذنَّ َعَلـْل ف ددحا ص الب دل  لن لمدد  "  ،ترددولان دد ا اإلجمدلعبل َلَن
ــوا لدددم الدد ي   ،" تي ددل الددوَلص لهدد  بهللاددردم ال ددن ة لالحدد  لالي ددر فددل الددبالك َغَلُب

 ُغِلُبـوالءحا ص الب ل  لنم يول "  ، خ لا ال حال بب ل  الم جر منا  ىحلع الءهف
ف در ءدللوا حب دل مندهللاهم ه دجرا، لإن لدم ةكد   ،فدل زهدلحهم" تي ل ملهدة المدؤه هللا  

 ،فحر  ه  الجم  بهللا  ال حا تهللا  إجمدلع  دد  زهدلحهم مندا ذلدك ،ال حال  أيريهم
 جميدددوا مندددا  ن يب دددوا مندددهللاهم ه دددجرا  ،الدددوَلص لملهدددة المدددؤه هللا  فدددل تندددك البندددرص

لبيدىهم تخنهللارا لينك الميجزص الرالة منا ءرلص م جد  جاللد  مندا إظيدل  المدوتا 
 .وم تيللا  منم .يوم القيلهة

ــعا  ءولدد  تيددللا "  -4 َداُدوا ِتَّل ٍَ ِمَتــة  ِســِنَْن َوازل ِفِهــبل َ ــاَل ُقــِ  هَُّ  .َوَلِبُنــوا ِفــي َكهل
ـن ُدوِ ـِم  ِمعل َما َلُهـب مِذ ِصرل ِهِم َوَأسل ِت َأهل َرل َماَواِت َوالل ُب الََّّ َلُب ِهَما َلِبُنوا َلُم َغْل َأعل

ِمِم َأَ  ا   ِرُك ِفي ُ كل  (  26 ،25" )الءهف  ِمن َوِليذ  َوََل ُي ل

                                                           

  0 3/136(  ي لح ل لئف اإل للاي 1)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿14﴾ 
 

  

ـــِركُ ءدددح  الجمهدددول "  ن "َل"  ع للفددد  ال يددد  مندددا"  لليدددل  فدددل  لل المضدددلل َوََل ُي ل
 حلفية.

ــِركل لءددح  ابدد  مدددلهح "  "  لليدددل  فددل  لل المضددللع لجدددزم ال يدد   لل دددكون َوََل ُت ل
 .، لال حا تلن هيواتحتلن(1)للاف   الَحَ ُ  لالم ومل ،منا  ن " َل " حلهية

ِمــِم َأَ ــ ا  ءدحا ص الجمهدول "  ــِرُك ِفـي ُ كل " تجدحي مندا  آددنوع الغهللابدة الدد ي  َوََل ُي ل
ـُب جحي مني  اآلةة الءحيمة فل ءول  ج  لمدال "  َلـُب ِهَمـا َلِبُنـوا َلـُم َغْل ُقـِ  هَُّ َأعل

ـن ُدوِ ـِم ِمـن َوِلـيذ   ِمعل َماَلُهب مِذ ِصرل ِهِم َوَأسل ِت َأهل َرل َماَواِت َوالل فهد ك الجمد   ،" الََّّ
حلح   ضدمهللاح الحكلةدة مندا  آدنوع هي  ة منهل فل اإلخبدلل مد  ذي الجدالل آدب

ــِرُك لفلمدد  " ،الغهللابددة " منددا ددد ك ال ددحا ص دددو الضددمهللاح الم ددييح اليلئددر منددا َوََلُي ل
لالمي دا   ن م جد  جاللد  َل ُةْشدِحُك فدل ءضدلئ   ظدرا هد   دد   ،م ج  لمدال

  لءددحا ص ابدد ،لاَلهددُح  هددُحك ،لال ضددلُ  ءضددل كُ  ،فددللُحْءُم ُظْءُمدد ُ  ؛ال ددمللاي لاَللض
ِمــِم َأَ ــ ا  مددلهح لهدد  لاف دد  " ــِركل ِفــي ُ كل  ،" المخل ددب فهللاهددل دددو اإلح ددلنَوََل ُت ل

 ،(2)في  الي لي ه  الغهللابة إلا الخ لع"ل  ،َل ُتْشِحْك  حَ   يهل اإلح لنُ " :لالمي ا
لفل اَللي لي إلا الخ لع د ل هواجهة لإلح لن  للخ لع المبل ح هد  م جد  

ََل فدلّلِل جد  جاللد  ة دول لدك  يهدل اإلح دلن "  ،حكجالل   لل هل الرحيح م  الش
ـــ ا   ـــِم َأَ  ِم ـــي ُ كل ـــِركل ِف لفدددل دددد ا هزيدددر م لةدددة  دددلل هل مددد  الشدددحك ظدددهللا   ،" ُت ل

ة يحضددح اإلح ددلن  حدد  لاءددف بددهللا  يددرى لبدد  ل ن م جدد  جاللدد  ي هددلك مدد   ن 
لَلليددب فدل  ن هواجهددة المخلَ دب  ددلَلهح لال هدل  لددزم لد  ل كددر  ،ةشدحك  دد   دهللائل

 .الي جهللا  لإءلهة الحجة مني   فل
ليالظ   ن فحال  ىحلع الءهف بري هم ه  الشدحك ددو ل   اَلهدح فدل ءردة  

لدددو الوىددية اَلخهللاددحص اليددل ةخبددح بهددل الحددق جدد  جاللدد  مدد   ، ىددحلع الءهددف
                                                           

جة لن حا  ال بية َلبل منل ال للآل تح هللاق برل لالح 3/137( ي لح ل لئف اإل للاي 1)
ددددد  1413مدددأهون لنيدددحاث كهشدددق ط كال ال 141/ 5الددري  ءهدددوجل لبشدددهللاح جويجدددلحل 
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 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿15﴾ 
 

  

لي ها آبحلح  اإلح لن م  الشحك حهيل هبل حا منا  ،ح    منا ءحا ص الجمهول
 .ءحا ص اب  ملهح له  لاف   

ِمـِم َأَ ـ ا  لءول  ج   دأح  "   ـِرُك ِفـي ُ كل " ددو َما َلُهب مِذن ُدوِ ـِم ِمـن َوِلـيذ  َوََل ُي ل
ليكون دو المي ا اَلخهللاح الد ي ة دحع  ،خيلم الحريث م  ءرة  ىحلع الءهف

 :ممل ملن دو المي ا اَللل ال ي ءحع ال نوع فل ءريهم ،ال نوع ليب ا فهللاهل
ََ َ هَ "  ُن َ ُقَص َعَليل لَ حل َ اُهبل ُه   َيٌة آَمُنوا ِبَربِذِهبل َوِزدل َل َوَرَبرلَنا  .َأُهب ِهاللَحأِذ ِإ َُّهبل ِف

ُعَو ِمــن ُدوِ ــِم  ِت َلــن  َّـ ل َرل ـَماَواِت َوالل ََ الََّّ َعَلـا ُقُلــوِبِهبل ِإذل َقـاُموا َفَقــاُلوا َرَبَنــا َر
ــا ِإذا  َشــَررا   َن ــ ل ُقلل ــا ا .ِإَلهــا  َلَق ُمَن ــألُتوَن َهــَُلََلء َقول ــولََل َي ــِم آِلَهــة  لَّ تََّخــُذوا ِمــن ُدوِ 

ََـَرل َعَلــا هَِّ َكـِذها   ــِن افل َلـُب ِممَّ ْل ِهب ِهَُّــللَران  َبـِْذن  َفَمــنل َأ  – 13" ) الءهددف  َعَلـْل
15 ). 

 .وم تيللا  منم .لينيئم  للهل ل خحدل  ،لبه ا ُيَحكُّ مجُز ال رة منا ىرلدل
بِ ءول  ج  جاللد  "  -5 َغـَ اِة َواللَعِ ـيِذ َوالل ُعوَن َربَُّهـب ِهالل ََ َمـَع الَّـِذيَن َيـ ل ََّـ رل َ فل

َنا  َفلل َيا َوََل ُتِرعل َمنل َأغل َحَياِة الَ  ل ُهبل ُتِريُ  ِزيَنَة الل َناَك َعنل َهُم َوََل َتعلُ  َعْل ُيِريُ وَن َوجل
ُرُه ُفرُ  ِرَ ا َواتََّهَع َهَواُه َوَكاَن َأمل َهُم َعن ِذكل  .(  28" )الءهف  َا  َقلل

ُهبل " ءح  الجمهول "  َنـاَك َعـنل "   ديح اليدل  لآدكون اليدهللا  لضدم الدرال،  َوََل َتعلُ  َعْل
َلََلَتْيددددُر  :ت ددددريحك ،له يولدددد  هحدددد له ،ل"مهللا ددددلك " هحفددددوع  ددددلَللف منددددا ال لمنيددددة

 .َمهللْاَ لَك ال ََّلَح 
ُهبل لءدددح  الح ددد  "  ََ َعـــنل ـــ َنيل لفددديح اليدددهللا  لم دددح الدددرال  "  ضدددم اليدددل  َوََل ُتَعـــ ِذ َعْل

اُك  لليشرير   ." 1ل" مهللا يك " ه روع  لليل  منا الم يولية " " ،هشركص ه  َمرَّ
                                                           

، " له لآددبة حددزلل ددد ك اآلةددة  ن ءوهددل هدد  ل لآددل  الء ددلل 3/138( ل ددلئف اإل ددللاي 1)
َههللاب  :ءددللوا لحآددول م  َحددحِ  دددؤَل  المددوالل الدد ي  مددأن ليحهددم ليددح الضددأن، لدددم ُىدد

لل لَخبَّلع لغهللاُحدم ه  ف حا  الم نمهللا ، ظيا ُحَجلِلَ َك؛ فأهحك م تيللا  ن َةْحِبَس  لَممَّ
َحْ َ دددد  هدددد  دددددؤَل  ال  ددددحا  هدددد  الم ددددنمهللا ؛ َلحهددددم يدددد محلن لبهددددم فددددل مدددد  لءدددد ، ل ن 

ِ   دللِتِهم " َلتيجللزدم مهللا لك لت بو م هم  م،  موظدل إلدا ِزيِ  اَلغ يدل  لُظْ د لحنلنة ِزيِ ِهد
  0بيرحه (  482، 481/ 2)الءشله 



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿16﴾ 
 

  

 ؛فهددو إآدد لك هجددلزي منددا ءددحا ص الجمهددول ،لال ددح  بددهللا  ال ددحا تهللا  فددل اإلآدد لك 
ُهبل إلا اليهللا هللا  فل ءول  " َتعلُ  " ظهللاث ُ ْآِ َر ال ي  "  َناَك َعنل  مي دل  ،" َوََل َتعلُ  َعْل

لإحمدددل دمدددل  ،لاليهللا دددلن لي دددل ال لمددد  الحقي دددل لنمجدددللزص ،ةجدددللز حلدددُحك مددد هم َل
لمددأن ال هددل هوجدد  إلددا  ،ف ددل اإلآدد لك هجددلز م نددل ،الموضدد  الدد ي  دد  ال لددح

اليهللا هللا  ذاتهمل  أن َل تيجللزا ال لح م  ف حا  الم نمهللا  لحنلنة زيهم إلدا ال لدح 
لاليدددهللا  هددد  ذاتهدددل تيدددو  إلدددا  ،إلدددا ل لآدددل  المشدددحمهللا  لح ددد  زيهدددم لهلهدددحدم

للدد ا تيجدللز إلهللاهمددل هبل ددحص لت دد  منهللاهمددل تللمددة  ،الم لدح الح دد  لالههللائددة ال هللابددة
للد ا توجد   ؛المجلز الي نل ةجي  اليهللا هللا  دمل الميحكميهللا  فدل ال لدح ،هل كلحهل

 .ال هل م  هجللزص ال لح إلهللاهمل 
ُهبل لءددحا ص "   ََ َعــنل ــ َنيل " إلددا ُتَعــ ذِ ُ ْآددِ َر ال يدد  " ،فهللاهددل ظقي ددل" اإلآدد لك  َوََل ُتَعــ ِذ َعْل

َلحدددد  دددددو  ؛لدددددو الضددددمهللاح الم ددددييح اليلئددددر منددددا الحآددددول  ،فلمندددد  الحقي ددددل
مد  فدحك هد   هيد  هدأهول  دأن ةحدبس  ،لاَلهدُة هخلَ َبدٌة هد  للائد   ،المخلَ بُ 

 ى ه   د  اإلةمدلن  ،ح    ه  ال ي  يرمون لبهم  للغراص لاليشل يحيرلن لجه 
َهْ ِهدل  مد   لمد  فدحك هد   هيد   ،رالههللا  منا  لمة م ج  جالل لال مح الم

 ن ييجللز ب لحك  د  اإلةملن لال مح   بب ف حدم للنلنة ظللهم إلا  دد  الء دح 
 ؛المهم  ن اإلآ لك فل دد ك ال دحا ص ظقي دل .لالميرية لح   هلهحدم لليل هم 

ُك اليهللا دهللا    لاكتهدل َلن ال هل ليس هوجهل إلدا اليهللا دهللا  بد  إلدا الد اي اليدل تُ  َحدحِ 
 .فُيْرِرُل لهمل اإلْذَن  لل لح  ل  يرم ال لح 

فدددلَلللا تءدددبح جمدددلح اليهللا دددهللا  مددد  ال لدددح إلدددا غهللادددح  دددد   ؛لال حا تدددلن تنيقيدددلن 
لالىلحيددة تءدبح جمدلح الدد  س اليدل بهللاددردل  ،اإلةمدلن لال لمدة لذمددح م جد  جاللد 

جملَظهل م   ن ُتْرِرَل لنيهللا دهللا  لبهللاردل زهلم اإللاكص، تءبح  ،لجلم  مضل  الج ر
 .اإلذن  لل لح إلا غهللاح  د  اإلةملن لال لمة لذمح م ج  جالل  

ُْـَن َأن َتِبْـَ  ءول م ج  جالل  "  -6 َِّـِم َقـاَ  َمـا َأ َْـاِلٌب لِذَنفل ََُم َوُهـَو  َوَدَخَ  َجنَّ
َهــا  .َهــِذِه َأَبــ ا   نل ــرا  مِذ ــي َلَِجــَ نَّ َخْل ــاَعَة َقاِئَمــة  َوَلــِتن َرِددَت ِإَلــا َربِذ ــَن الََّّ ُْ َوَمــا َأ
 .(  36 ،35" )الءهف ُمنَقَلها  
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َهاءلل ال   الحل " اْخُيِنَف فل "  نل را  مِذ لمد ا  ،ف لف  لاب  مىهللاح لابد  مدلهح :" َخْل
ك الضددمهللاح إلددا " الج يددهللا  " لمددو  ،بزيددلكص هدديم  يددر الهددل  منددا اليى يددة ، بدو جي ددح

 :لءددح  البددلءون  .لاف هددم ابدد  هحيردد   ،هواف ددة لمرددلظف هكددة لالمري ددة لالشددلم
لدددل  ءددحع  ،لمددوك الضددمهللاح منددا " الج ددة المرخولددة " ،منددا اإلفددحاك ، غهللاددح هدديم

 ،لنينم  للحدلل ،لدل ءول  "ج ي  " الم حك  ير ذمح اليى ية اكي ل   للواظر ،ه مول
، ءلل  بو منل ال للآل "اإلفحاك  للا (1)الءوفة لالبرحص "لدل هواف ة لمرلظف 

هددد  ظهللادددث مدددلن  ءدددحع إلدددا الج دددة الم  دددحكص هددد  ءولددد : لكخددد  ج يددد  لددددو ادددللم 
 . (2)لاليى ية َل تمي   لي رم ذمح الج يهللا  ،ل    

ُهمـاءحا ص حلف  لهد  هيد   ضدمهللاح اليى يدة "   نل ـرا  مِذ " تدرل مندا  ن دد ا الحجد   َخْل
لَل يددزال ة يخددح  لهيالكهمددل منددا الددحغم هدد   ،َليددزال يدد مح  حدد  ىددلظب ج يددهللا 

ك حك لتء يب   لل لمة لهحاجيي  لرلظب  ال ي ةحلللك، ددو هد  ذلدك مند  َليدزال 
بد  للدم ُتْ دَنْب ه د  لاظدرٌص  ،ىلظب الج يهللا  النيهللا  لم ُتْ َنبل ه د  –م ر ح     –

نا فحض لجوم  إلا لب  يوم القيلهة آيجر خهللاحا ه  ددلتهللا  ليحى  ح  م ،ه همل
ِمل ب لك  ن ل  هكلحًة م ر لب   ؛الج يهللا    .َيرَّ

َهــالءددحا ص البددلءهللا   دد فحاك الضددمهللاح "   نل ــرا  مِذ ةيددوك ضددمهللاح اإلفددحاك إلددا الج ددة  ،" َخْل
َْـاِلٌب لذِ اليل كخنهل لدو اللم ل     فل ءول  تيللا " ََـُم َوُهـَو  َِّـِم َوَدَخـَ  َجنَّ  ،"َنفل

للمل ظلللك ىلظب  فلفيخح منيد  لاآديينا لاآديءبح ل مند  م دحك لدم يد مح ال دح ن 
َفَقـاَ  ِلَصـاِ ِهِم ابيدرا  هد  ءولد  تيدللا "  ،الءحيم فل ءري  م رئ  إَل ج ة لاظرص

ََ َمـاَل  َوَأَعـَ  َ َفـرا   َنُر ِمن ََـُم َوُهـَو  .َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَ ا َأكل َِّـِم َوَدَخـَ  َجنَّ  ،"َْـاِلٌب لِذَنفل
لمنا د ا جل ي دد ك ال دحا ص  د فحاك  ،لملن د ا ابيرا  َآْنِب ِحَيِم م تيللا مني 

َهـا ُمنَقَلهـا  الضمهللاح فل ءولد  "  نل ـرا  مِذ لاآديمحي  ،" َوَلِتن َرِددَت ِإَلا َربِذي َلَِجَ نَّ َخْل
َْ َمـا َشـاء هَُّ ََل َوَلولََل ِإذل َدخَ "  :ءري    فحاك الج ة فل ءول  تيللا ـ ََ ُقلل ََ َْ َجنَّ لل
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ََ َماَل  َوَوَل ا   ـن  .ُقوََّة ِإَلَّ ِهامَِّ ِإن ُتَرِن َأَ ا َأَق َّ ِمن ـرا  مِذ ِن َخْل ِتَْ َفَعََّا َربِذي َأن ُيـَلل
ــِهَل َلــِعْ ا  َزَلقــا   ــَماِء َفَُصل ــَن الََّّ ــَها ا  مِذ ــا ُ َّل َه ِســَ  َعَلْل ََ َوُيرل ــ َِ ــِهَل َأول يُ  .َجنَّ صل

َََلها   ََِريَع َلُم  را  َفَلن َتَّل مد  دد ا  د فحاك الج دة  ،( 41 – 39" )الءهف َماُؤَها َغول
ـَهَل ُيَقلِذـُب إلا  ن ُآٍنَب د ك الج ة  ةضل ظدهللا  ُ ِظدْيَ  ِبَىَمدِحِك   َِ ِبَنَمـرِِه َفَألل " َوُأِ ـي
ِم َعَلا َما َأ َفَأ ِفَْها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلا ُعُرو  يل ـِركل َكفَّ ََِنـي َلـبل ُأشل ِشَها َوَيُقوُ  َيا َلْل

لخ ح  ،(، فخ ح َج ََّيا الرحيل   بب م حك لمبحك لغحللك42)الءهف ِبَربِذي َأَ  ا  "
 . ةضل ج ة اآلخحص 

َهاءحا ص إفحاك الضمهللاح فل ءول  "   نل را  مِذ " ت لآب إفحاك الج ة اليل لم َيْىُبدْ  لد   َخْل
حك لمبددحك لغددحللك إلددا  ن ُآددِنَبهل ل ىددبح ة نددب فددل ال دديل  غهللاحدددل ه دد   مندد  م دد

  .د ا وم تيللا  منم.كفي  منا هل  ح ق فهللاهل لدل خللية منا محل هل 
َوَلــبل َتُكـــن لَّـــُم ِفَتــٌة َينُصـــُروَ ُم ِمـــن ُدوِن هَِّ َوَماَكـــاَن ءددول م جدد  جاللددد  " -7

 .( 43" )الءهف  ُمنََِصرا  
" منددا اليدد مهللاح؛  َيُكــن لليددل  "  ،لمدد ا خنددف ،ءددلل ال  دد الحل " ظمددزص لالء ددلئل 

لءدح  البدلءون  ،لاف هدم اَلممدط ،لدو هؤحث غهللاح ظقي ل ،إآ لكا ل  إلا " ال ئة "
 .(1)" منا اليأحهللاث اميبللا لن ل " َتُكنل  لليل  "

 :" ءحا تلن َتُكنل فل منمة "  
ُكن لَُّم ِفَتٌة َينُصـُروَ ُم َوَلبل تَ " بيل  اليأحهللاث " َتُكنل ءحا ص الجمهول "  :ال حا ص اَلللا
فددرل ذلددك  ؛لفددل اليأحهللاددث َضددْيفٌ  ،اميبددللا لن دد  فئددة َلحدد  هؤحددث ؛" ِمــن ُدوِن هَِّ 

منددا  حدد  لددم تءدد  لدد  فئددة ت رددحك هدد  كلن م تيددللا ظيددا للددو ملحدد  ددد ك ال ئددة 
" مدلن إلدلىدل  ضديف دد ك ال ئدة  َتُكـنل لإنبلي اليل  فل ىدرل منمدة "  ،ضعي ة

 .ذمح ل لهل ءب   ن ةأتل
ــٌة لدددل " ،ءددحا ص ظمددزص لالء ددلئل لهدد  لاف همددل :لال ددحا ص الىلحيددة  ــُم ِفَت ــبل َيُكــن لَّ َوَل

ــن ُدوِن هَِّ   ،لاليددل  فددل " ةكدد  " كلدد  منددا  ن اآددم مددلن هدد مح ،" َينُصــُروَ ُم ِم
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لاليدد مهللاح د ددل  ،فءددأن ددد ك اليددل  ملحدد  إلىددلكا   ددوص ددد ك ال ئددة ،لفددل اليدد مهللاح ءددوص
لإحمدددل ددددل هؤحدددث هجدددلزي، فيجدددوز فدددل  ،لامدددا  ن " فئدددة " لي ددد  هؤحىدددل ظقيقيدددل

 .ال ي  الي مهللاح لاليأحهللاث 
لالحلى  ه  ال حا تهللا   ن ىلظب الج يهللا  ال ي م ح  لّلِل آبحلح  لم تءد  لد   

آدوا   كلحد  دد ك ال ئدة ضدعي ة ممدل فدل ال دحا ص  لليدل   ،فئدة ت ردحك هد  كلن م
َلن مد  هد  خ لد   ؛ م ملح  ءوية ممدل فدل ال دحا ص  لليدل  فدل "ةكد  "فل "تء "، 

لمددد  هددد   ،لإن حلىدددحك مددد  هددد  منهللاهدددل ،م تيدددللا فهدددو هخددد لل غهللادددح ه ردددول
 .حرحك م تيللا فهو ال يهللار الم رول لإن خ ل  م  ه  منهللاهل 

َلحهدددم لجيدددوا إلدددا اليددد مهللاح فدددل  ؛لفدددل ءدددحا ص الجمهدددول  لليأحهللادددث " تءددد  " ل ي دددة
فدألمحوا  ،للم تء  ل  فئة ت رحك :للو لزهوا اليأحهللاث لءلح  ءحا تهم ،"ي رحلح  "

ليشدددم   ،لبيددد مهللاح "ي ردددحلح  " إلدددا ءوتهدددل ،بيأحهللادددث " تءددد  " إلدددا ضددديف ال ئدددة
لمدأن تد مهللاح " ي ردحلح  " يدرل  ،ال حا ص المي هللاهللا  ظهللا  جميد  اليأحهللادث لاليد مهللاح

َلحهدل فئدة ضدعي ة لال ردح ةحيدلج  ؛لي د   ددال َلن ي ردحلك منا  ن د ك ال ئة
ـــٌة لددددل " ، هدددل ءدددحا ص ظمدددزص لالء دددلئل لهددد  لاف همدددل ،إلدددا ءدددوص ـــُم ِفَت ـــن لَّ ـــبل َيُك َوَل

" فهدددل ت دددهللاح مندددا اليددد مهللاح فدددل  للهدددل " ةكددد  " ل خحددددل َينُصـــُروَ ُم ِمـــن ُدوِن هَِّ 
 ."ي رحلح " 

 :ددد ا المخدد لل لدد  ت رددحك  ةددة فئددةلفددل الجمدد  بددهللا  ال ددحا تهللا  كَللددة منددا  ن  
ل هددل  ، هدل ُحْرددَحُص الد مول فألحهددم  للدو ءددوص ل للدو  ددأ   درير ،ذمدولا مدلحوا  م إحلنددل

ءدر تءددون هنءددة لبهللاددردل  –لإن ملحدد  ضددعي ة الج ددم  –ُحْردَحُص اإلحددلث فدد ن المدح ص 
الحدد  لالي ددر لت ددهللاهللاح الجهللاددول لزظددف الزظددوه؛ فبلجيمددلع ال ددحا تهللا  ي ي ددل مددال 

 .وم تيللا  منم  . ال لىحي
هـا  ءول م ج  جالل  "  -8 ـٌر ُع ل ـٌر َ َواهـا  َوَخْل َوََلَيـُة مَِّ اللَحـأِذ ُهـَو َخْل ََ الل " ُهَناِلـ

 .(  44)الءهف 
َوََلَيُة مَِّ اللَحأذِ فل ءول   "  ََ الل  :اي" هوضيلن لن حا  ُهَناِل
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ــُة منمددة "  :الموضــع الو  َوََلَي لالء ددلئل لخنددف لاَلممددط  ك ددح " ءددح  ظمددزص الل
ِوََلَيُة " الوال " لل يح ال ُّْردَحُص لاليدولِ ل،  ءلل الزهخشحي  ،(1)لءح  البلءون   يحهل ،"الل

ْن لُن لالُمْنك"  .(2)لبللء ح ال ُّ
ف ددحا ص فدديح الددوال  مي ددا ال رددحص لاليددولل َةُشددرُّ  ،للءنيددل ال ددحا تهللا  هددل َةُشددرُّ َ ْزَلدددل 

فندم تءد  لد   ،ليل ءبنهل ت  دل مد  دد ا المخد لل ال ردحص لاليدوللَ ْزَلدل  ن اآلةة ا
ددد ا المي ددا دددو الدد ي اهيددر ه دد   ،فئددة ي رددحلح  هدد  كلن م لهددل مددلن ه يرددحا

ــُة مَِّ اللَحــأِذ ءولدد  تيددللا "  َوََلَي ََ الل ــ  ى فددل ددد ا الموءددف ظددهللا  َلللددل لَل  ،"ُهَناِل
فهددو الددولل ال رددهللاح  ،  الحددقحلىددح إَل م جدد  جاللدد  تءددون ال رددحص لالوَلةددة 

ظهللاددث َل للددل لَلحرددهللاح، للهدد ك ال ددحا ص هددل ةشددر  زلدددل هدد  ظهللاددث تجددللع ال دديل  
لددل  ةدلي مىهللادحص تىبد   ن الوَلةدة لال ردحص يدوم القيلهدة َل تءدون إَل    ،ال ح حل

 ممل فل ءول  تيللا:  ،ج  جالل 
ََ َوهُ "  ِكََا َ  الل ـَي هذُ الَِّذي َ  َّ اِلِحْنَ ِإنَّ َوِلِْذ َََولَّا الصَّ  .( 196")اَلمحاه َو َي
تا  َوََل ُهبل ُينَصُرونَ "  ل ا َشْل ل ا َعن مَّول َم ََل ُيغلِني َمول  .( 41" )الرخلن َيول

فهددل تىبدد   ن  هددح  ،"  ك ددح الددوال  مي ددا ال دن لن لالمنددكالِوَليــة ل هدل ءددحا ص " 
ددد ا المخدد لل الدد ي لددم ةيددر لدد  حلىددح يددوم القيلهددة هدد  كلن م ىددلل بددهللا  يددرى 

فهدو َهِندُك َيدْوِم  ،ىلظب المنك لال ن لن ال ي ل  المنك لاَلهح لَلهي ب لحكمد 
ي ِ  ٌء لِذَمــِن ءددلل جدد   ددأح  " ،الددرِ  ُهبل َشــيل َفــا َعَلــا هَِّ ِمــنل َم ُهــب َهــاِرُزوَن ََل َيخل َيــول
ارِ الل  َواِ ِ  اللَقهَّ َم مَِّ الل َْول َُ الل لدك ا حجر لءنيدل ال دحا تهللا  هلةشدر  .( 16" ) غلفح ُملل

 . زلدل 
َوََلَيُة مَِّ اللَحأذِ " ه  ءول  تيللا "  اللَحأذِ منمة "  :الموضع النا ي ََ الل ءح   ،" ُهَناِل

 حدد  ىدد ة لءنمددة " " منددا  اللَحــأَ   بددو ممددحل لالء ددلئل للاف همددل الهللازيددري بحفدد  "
َوََلَيةُ   ،هل لظهللا لك إليدك الحدقُّ  : ل خبح لمبير  هح له، لالي ريح ،" لدل هحفومةالل

                                                           

  0 142/ 3( ي لح ل لئف اإل للاي 1)

  0 486/ 2( الءشله 2)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿21﴾ 
 

  

لءدح  البدلءون  دللجح ىد ة لالآدم  .الحدقُّ ذلدك  :لالي ريح ، ل هبير  خبحك هح له
 . (1)الجنهللا  

لدل ءحا ص جمي  ال حا  إَل   ل ممدحل لالء دلئل لالهللازيدري مندا  ، هل ءحا ص الجح 
َلحد  لمدل  ؛لد ا الوىف جل  فل ظدل  هوءيد  ، ن " الحق " ى ة َلآم الجاللة

 ،احي ددا مدد  ددد ا الءددلفح المخدد لل  ن ةكددون لدد  هدد  ي رددحك هدد  كلن م تيددللا
 ي لددو لددم يبددق لدد  حلىددح إَل م جدد  جاللدد  الدد ،لاحي ددا  ن ةكددون حلىددحا ل   دد 

للء  لى   ج  جالل  بد  " الحقِ  "  فلك  ح  جد  جاللد  َل ي ردح  ؛ ل  ل رحك
ــِذيَن ممددل  خبددح مدد  ح  دد  ف ددلل " ،إَل الحددق لَلييددولا إَل  ددد  الحددق ــَي الَّ هذُ َوِل

فمد   هد   دلّلِل جد  جاللد  لمدلن هد  الردللحهللا  فد ن م  ،( 257" )الب حص آَمُنوال 
 ،لظ د  م فح لد  م ،ح  ملن ه  م فءلن م هي َل ؛ييوَلك لي رحك لَلةخ ل 
لددو  ن دد ا  ،لفل لى   ج  جالل   دللحق هي دا  خدح ،لحرح م ف رحك م

الءلفح المخ لل منا الحغم ه  م حك ف ن م الحق آهللاوفي  جزا ك  للحق لاليدرل 
ــــا هذِ َمــــممددددل ءددددلل جدددد  لت ددددر   ،كلن  ن ةلنمدددد  ــــبَّ ُرَدوال ِإَل َحــــأِذ "" ُ   ولََلُهُب الل

ُمِبُْن ( 62)اَلحيلم َلُموَن َأنَّ هََّ ُهَو اللَحَأ الل َمِتذ  ُيَوفِذِْهُب هَُّ ِديَنُهُب اللَحأَّ َوَيعل "َيول
 .(  25)ال ول "
ل هل ءدحا ص  بدل ممدحل لالء دلئل لالهللازيدري بحفد  " الحدق " فيحيمد  توجيد  الحفد   

وجدد  كَللددة منددا  ن الوَلةددة لال رددحص اليلهددة لفددل ددد ا ال ، ن ةكددون ىدد ة لنوَلةددة
َلحهدل ددل الوَلةدة الرائمدة اليدل  ؛الءلهنة اليدل ت ديحق اآدم الوَلةدة   جد  جاللد 

دل لَلةة  ،ممل  حهل لَلةُة َهْ  بهللارك م ُّ  ا  لَل ُهَي ِ َب لُحْءِم ِ  ،َل خ َلن  يردل
ان فهدددل الوَلةدددة ص دددد ان اَلهدددح لإذا اجيمددد  فدددل الوَلةدددة لال ردددح  ،هللدددك يدددوم الدددري 

 الحق.
ءلل  بو منل ال للآل " له  لف  " الحق  " جين  ى ة لنوَلةة، لهي ا لىف  

ةخدله فدل آدلئح الوَلةدلي  ةخدله فهللاهدل هدل الوَلةة  للحق  ح  َل ةشوبهل غهللاحك، لَل

                                                           

  0 143/  3( ي لح ل لئف اإل للاي 1)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿22﴾ 
 

  

ف ذا  ضيف إلا ذلك هل فل يوم القيلهة لالرال اآلخحص ه   ،(1)ه  غهللاح الحق " 
ملحدددد  الوَلةددددة د للددددك دددددل الوَلةددددة، منددددا  ن لَلييدددد  جدددد  لمددددال  ، دددددوال ل فددددزاع

ممدل ءدلل جد   ،بد  ددل لَلةدة فدل الدرالي  ،لنمؤه هللا  لي   ه رولص منا اآلخدحص
َْ َوِلِْذـي ِفـي الـَ ُ َيا لمال منا ل لن آهللارحل يوآف "  ِت َأ  َماَواِت َواَلرل َر الََّّ َِ َفا

نِ  ِلما  َوَأللِحقل اِلِحْنَ َواِلِخَرِة َتَوفَِّني ُمَّل  .( 101" ) يوآف ي ِهالصَّ
الحدق  :لالي دريح ،ليحيم  توجي  الحف   ن ةكون " الحقُّ " هبير  لخبحك هحد له 

 ،ذلدك الحدق،  ل هدل  لظهللا دلك إليدك الحدقُّ  :لالي دريح ، ل خبحا لمبير  هح له ،ذلك
لمنا مال الوجههللا  تءون منمة " الحقُّ " جمنة ءله  مندا اإلةجدلز  حد ه  ظدر 

َوََلَيـُة مَِّ لدل تي هللاب منا جمنة "  ،إلآ لكلم ا ا ََ الل " ببيدلن  ن ذلدك ددو ُهَناِلـ
َلح  إذا ملن ذلك  ؛لفهللاهل هزير ت حيح لتأكهللار لمضموحهل ،الحق ال ي َل ظق آواك 

لىدلل ظ دل مندا مد  هد  منهللاهدل  ن  ،دو الحق ال ي َل ظق آدواك َلَجدَب اتبلُمد 
حلىح  ل  لحرحت  يوم َل للل آواك لَلة يا َلن ةكون  دال لوَلةة م ج  جال

لاليي هللاددب الدد ي ةددأتل فددل  م ددلع الميددلحل فددل الدد مح  .غهللاددحك لَل لَلةددة إَل لَلييُدد  
لفل الءالم اليللل  يحا لحىحا همل ي بغل جمُيُ   الحكيم لفل مالم المر  ا 

لالميدلحل  ،لتحريدر الميدلحل اليدل مىدحي دد ك اليي هللابدلي فدل إنحددل ،لتربُُّح هواءيد 
اليل َلتجهللاا  إَل لد ك اليي هللابلي هالزهة لهل ظيا مأحهل ىللي جز ا هد  ب دل  

لالميلحل اليل لم  ،تنك الميلحل، لم لك تيبُُّ  الميلحل اليل َءنَّ  اليي هللابلي  يردل
لالميدلحل اليدل ءلهد  بد اتهل لاآدي ن  ب   دهل  ،ةأي  يدردل تي هللادب إَل هدحص لاظدرص

لددد ا  ددلع ي بغددل إظكلهدد  فددل  ..ةددأي  يددردل تي هللاددب  فنددم تحددي  إلددا تي هللاددب للددم
ٌن هد  مدرص  ؛لفل كلاآدة الميدلحل  ةضدل ،كلاآة الجم  َلحد  ءدر ُيدْ َكُح هي دا ُهَءدوَّ

دًة ملهندة ذاي  ،جم  تي هللابل منا هي ا ءبن  لءر ةكدون دد ا المي دا اليي هللابدل ِءرَّ
لددد ا  ، ددخوو ل ظددراث لفرددول لاهيددراك فددل ح ددق ال ددولص لفددل ح ددق ال رددهللارص

ةحيدددلج إلدددا َىدددْبٍح لُظْ دددِ  إىدددغل  لتدددربح لححمدددة  ، دددلع لاآددد  جدددرا لنَدددِحي  جدددرا

                                                           

 0 150/ 5( الحجة لن حا  ال بية 1)



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿23﴾ 
 

  

دِ  لُيِمديَ  النىدلَم مد   ،الميلحل  آأل م ج  جالل   ن يههللال  ل  ه  َيدْ َهُ   َح ِ 
 .ُظحِ  لجه  

لددل  حد  جدل  لَلةدة لتأيهللادرا لحردحا لمي دا اح دحاك م  ،  ل فل د ا اليي هللاب ل يدة
فءدلن اليي هللادب تأيهللادرا مندا تأيهللادر  ،ص  للوَلةدة لاليأيهللادر لال ردحج  جالل  فل اآلخح 

لحرددحا منددا حرددح للَلةددة  يددر لَلةددة، لددد ا هدد  َ َجدد ِ  ىددول اليجددلحس لاليدد لف 
 .وم تيللا  منم  .لالي لآب 

لإن لدم يد محك ال  د الحل فدل الد    –لنمة لجد   خهللادح ةحيمند  لفد  " الحدقُّ "  
 دددللحف  ىددد ة لالآدددم الجنهللاددد  "م"، لُءِ َيددد   لددددو  ن ةكدددون " الحدددقُّ " –ال دددلبق

د للددك الوَلةددة  ،  :لالي ددريح ،الردد ُة إلددا الحفدد  منددا  حهددل خبددح لمبيددر  هحدد له
ءحا ص الجح " الحقِ  " لءدحا ص  :لبه ا تيحر ال حا تلن ، ى م دو الحق ،دو الحقُّ 

ىددف الم ددحك إَل  ن ءددحا ص الجددح هدد  ل  ،الحفدد  " الحددقُّ " فددل موحهمددل ىدد ة "   "
 ،ددددو الحدددقُّ  :َلن ت دددريحدل ؛لءدددحا ص الحفددد  هددد  لىدددف الم دددحك  للجمندددة ، دددللم حك

َلن ذمدحك آدهللاؤكي إلدا تءدحال الضدمهللاح "ددو" تءدحالا  ؛لظ ه المبير  د ل مللواجدب
 :ُيَ دددزَُّك م ددد  بنيدددض الءدددالم فضدددال مددد  الي زيددد  اليزيدددز، َلن ح دددق الءدددالم آددديكون 

  .نوا ل لخهللاح مقبل  دو خهللاحٌ  ،دو الحق ،د للك الوَلةة  
لفل ء   الر ة ه  الجح إلا الحف  منا د ا الوج  َلْ دٌ  لإندللٌص يوجبدلن هزيدر  

اَلحيبددلك لالي لددة م ددر آددملع ددد ا الوىددف " الحددقُّ " لجاللددة هي ددلك لهوءيدد  فددل 
له    هح هواءي  فل الشيح ءدول  ،لد ا ال    ل  هواء  نحية جرا ،ب ل  الجمنة

 الِخْحِحق بهللا  برل اب  ِد َّلن:
ـــــبُ  ـــــذيَن ُه ـــــوِمي ال ـــــَ نل َق َع  َل َيهل

رِ    ــــــــ ل ُُ  ُســــــــَب الُعــــــــ اِة وآَفــــــــُة ال

   
ــــــــــــَرك   ََ ــــــــــــ ذ ُمعل ــــــــــــازلْن هك  النذ

  
 

 

رِ  بــــــــــــــون معاقــــــــــــــَ   اُلزل  والرذْذ

   



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿24﴾ 
 

  

لحردددب  الرددد ة   يددد   ،" المحفدددوع  لل لمنيدددةل ولددد  "ءدددوهل " ىددد ةءولددد  "ال دددلزلهللا 
 م ددل ال ددلزلهللا   ل  هددرح ال ددلزلهللا ، نددم ء يدد  الردد ة الىلحيددة  :لالي ددريح ،هحدد له

 . (1)ه  ال رب إلا الحف  ف لل  " لال هللابون " بي ريح: دم ال هللابون 
ـَماِء ءول  ج  جاللد  "  -9 َناُه ِمـَن الََّّ َيا َكَماء َأ َ لل َحَياِة الَ  ل َنَ  الل َل َلُهب مَّ ِر َواضل

ء   َياُح َوَكاَن هَُّ َعَلا ُك ِذ َشيل ُروُه الرِذ َهَل َهِ يما  َتذل ِت َفَألل َرل َِ ِهِم َ َهاُت الل َل ََ َفاخل
ََِ را    .(  45" ) الءهف  َمقل

َياحُ فل منمة "    :" ءحا تلن الرِذ
حُ ءدح  ظمدزص لالء ددلئل لخندف للاف هددم اَلممدط "   "  ردديغة اإلفدحاك، لءددح   الــرِذَيحل

َياحُ " البلءون   .(2)"  ريغة الجم   الرِذ
َياُح ظلىُن   ن جم  " ،لفل توجي  ال حا تهللا  مالم جهللار   " حلاحٌ الرِذ

ِك ىدد لتهل له هددل  ،للظمددة لمد اع ،لملىدد ة للهللا دة ،فم هدل ظددللص لبدللكص ،إلدا َتَيدرُّ
ُبول ،الج وع لالشملل بل لالرَّ لحردٌح لددالك  ،لِىدح   ،له هل مقيم لُهن حة ،لالرَّ

َيلُ إفحاكدددل " ل  ،إلدد .. ــرِذ ةجميهددل اَلآددم اليددلم  ،" حددلاٌح إلددا  ن ظقي يهددل لاظددرص ال
ِك ى لتهل  ،لدو  حهل منهل "ليح " ءلل اب  م ية "لجل ي  ،(3)كلن حلح إلا َتَيرُّ

"لجدل ي فددل ال دح ن هجمومددة هد  الحظمددة ه ددحكص هد  اليدد اع، إَل فدل يددوحس فددل 
ــة  ءولدد  تيددللا "  َه ََِْذ َن ِبِهــبل ِبــِريل   لددد ا  غنددب لءومهددل فددل  ،(22)يددوحس " َوَجــَريل

إذا دبدد  الددحيح ة ددول: النهددم اجينهددل  الءددالم، لفددل الحددريث " مددلن لآددول م 
لذلك َلن ليح الي اع  ريرص هنيئمة اَلجزا  مأحهل  ؛(4)ليلظل لَل تجينهل ليحل " 

                                                           

ي مبر ال الم دلللن ط هكيبة الخلحجل  341( ي لح خزاحة اَلكع لنبغراكي   لدر لءم 1)
  0م  1984ط نلحية 

  0 143/ 3، 2/195( ي لح ل لئف اإل للاي 2)
 0  233/ 1،لالمححل الوجهللاز َلب  م ية 195/ 2ي لح ال لبق  (3)
لءددلل "ظددريث ظ دد    23  /65( للاك اليحهدد ي فددل  بددواع الددرمل   ددلع كمددل  ال بددل 4)

ه بدددوع  دددأمنا ىدددحلئف مللضددددة اَلظدددوذي َلبددد  اليحبدددل ط كال الءيددددب 0ىدددحيح "
 0الينمية



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿25﴾ 
 

  

لُ ْفددِحَكْي هدد  ال نددك  ..فند لك دددل ليددلح  ؛ج دم لاظددر، لليددح الحظمددة لهللا ددة هي  يددة
هللْاددددِب فددددزال ،ح إجددددحا  ال دددد   إحمددددل دددددل لاظددددرص هيرددددنةَلن ليدددد  نددددم ُلِىددددَ    لل ِ 

 .(1)" اَل يحاك بهللا هل لبهللا  ليح الي اع
َيــاحُ لءولد  جدد  جاللدد  "    ُروُه الرِذ ــَهَل َهِ ــيما  َتــذل " دددو  خددح جمنددة فددل َهَىددِ   َفَألل

لفهللاهددل ال  ددل  الدد ي ميبدد  م تيددللا منددا مدد  هدد  منهللاهددل، فددللزلع  ،الحيددلص الددرحيل
َيـاحُ حهليُي  "  ،اَلخضح الواله ال ي اخين  لتغلزل ُروُه الرِذ َهَل َهِ ـيما  َتـذل  ،"َفَألل

لالمدددوي لاظدددر ههمدددل تيدددركي  ،فددد ذا حلححدددل إلدددا  ن المدددوي ددددو حهلةدددة مددد  ظدددل
يَ ف ن ءحا ص إفحاك "  ، آبلُ   لالموي ليح ءويدة َل تد ل  ،" ت لآب د ا المي ا لُ الرِذ

 ،لإذا حلححددل إلددا  ن  آددبلع المددوي هييددركص ، ددهللائل  تدد  منيدد  إَل جينيدد  مددللحهيم
لالمددح  ةمددوي  ،لالحددحع هدد   آددبل   ،لال ددب هدد   آددبل   ،فددللمحض هدد   آددبل  

لالمددوي هدد  غهللاددح  ،آددبب ليمددوي  ددال ،ليمددوي   ددبب ،منددا فحا دد  َظْيددَف  حِ دد 
لدكدد ا،  ..مددوي بهددل اإلح ددلن مىهللاددحص هييددركص لاَلآدد لم اليددل ة ، آددبلع دددو ال ددبب

َيـاحُ إذا حلححل إلا تيرك  آبلع الموي لجدرحل  ن ءدحا ص الجمد  " " ت لآدب دد ا  الرِذ
 المي ا.

لالمددوي لال  ددل   ،الحيددلص الددرحيل  يددر زي يهددل لبهجيهددل ترددبح دشدديمل تدد للك الحيددلح 
ي لل د  الدرحيل فدل جهلتهدل لاإلح دلن ءدر ت ،َظْيٌم َلزٌم لءضلُ  َهْ  ل  الُمْندُك لاَلهدحُ 

ممدد  َدبَّددْ  منيدد   ،ليكددون دالُكددُ  فددل  ي لاك هدد   لكييهددل ،فيكددون هددوزَّع الدد  س
لءددر ةعدديط اإلح ددلن  ه ددل هدد  ت ددللل  ،الحيددلُح هدد  مدد  جهددة فءددلن دالُكددُ  فهللاهددل

 .ندددم ددددو َل َةْ دددَنُم هددد  الهدددالك لَل َةِ دددحُّ هددد  المدددوي  ،الدددرحيل غهللادددح هدددوزَّع الددد  س
 .وم تيللا  منم  .ال هلةة لاظرص 

ُهبل َأَ  ا  "  -10 َ اُهبل َفَلبل ُ َغاِدرل ِمنل َت َهاِرَزة  َوَ َ رل َرل َهاَ  َوَتَرل الل ُِ ُر الل َم ُ ََِّْذ َوَيول
 :فل اآلةة نالنة هواض  لن حا اي ،( 47الءهف" )
 

                                                           

 بيرحه  233/ 1( المححل الوجهللاز فل ت  هللاح الءيلع اليزيز َلب  م ية 1)
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َها َ فل ءول  تيللا"  :الموضع الو  ُِ ُر الل َم ُ ََِّْذ   (1)" آ  ءحا اي  َوَيول
َهاُ  " :الولا :لدمدل ،ءحا تلن هيواتحتلن ُِ ُر الل َم ُتَََّّْ لددل ءدحا ص ابد  مىهللادح  ،" َوَيول

َهاُ  "ل بل ممحل لاب  ملهح، لدل هواف ة لمل ات ق مني  فل ءول   ُِ َرِت الل  " َوُسِْذ
  .(2)( .2)ال بأ 
َهاَ " :والنا ية ُِ ُر الل َم ُ ََِّْذ ءدلل  بدو مندل  ،(3)لددل ءدحا ص  دلءل ال دحا  اليشدحص  "َوَيول

َهـاُ  "ال للآل " ظجة ه  ب ا ال ي  لنم يدول  د  ف دلل ُِ ُر الل َم ُتََّـَّْ " ءولد    " َوَيـول
َهــاُ  " ُِ َرِت الل َهــاُ  ُســِْذَرتل "لءولدد   ،(20) ال بددأ  َوُســِْذ ُِ لهدد   ،(3)اليءددويح "َوِإَذا الل

ُر ءلل  َم ُ ََِّْذ َهاَ  "" َوَيول ُِ َ اُهبل َفَلبل ُ َغـاِدرل فألح    ب   مل  يرك ه  ءولد  " الل َوَ َ رل
ُهبل َأَ ــ ا  " را  "لءددر جددل   :فدد ن ءندد  .ِمــنل َهــاُ  َســْل ُِ للددم  ،( 10)ال ددول " َوَتَِّــُْر الل

َها ُ ةجب منا د ا  ن ة لل "  ُِ ُر الل َم ُتََّـَُّْر ، ءهللا : إحمل ءحئ مندا (4)" َتَِّْل " َوَيـول
ــا َه ُِ ــاَ  " ُ  "الل َه ُِ ُر الل ــِْذ َم ُ ََّ ــول فءمددل  ،للددم ة ددح  منددا غهللاددح ددد ي  الددوجههللا  ،و" َوَي

ــاُ  " آدد ر ال يدد  إلددا الم يددول  دد  فددل ءولدد   َه ُِ َرِت الل ــِْذ ( مدد لك  20) ال بددأ  " َوُس
َهاُ  "  آ ر إلهللاهل فل ءول  ُِ ُر الل  .(5) "ُتَََّّْ

 :لدل ،لفهللاهل  لب  ءحا اي ه  الشواذ
مَ  :الولا َهاُ  " " َوَيول ُِ  .لدل ءحا ص الح    ،ُيَََُّّْر الل

                                                           

لالمحدددحل  144/ 3اَلخهللادددحص  ل دددلئف اإل دددللاي ( ي لدددح فدددل دددد ك ال دددحا اي مدددرا ال دددحا ص 1)
ي مبدر ال دالم مبدر الشدلفل هحمدر،  3/520 :ددد(542الوجهللاز َل ب  م ية  )الميوفا: 

بهللادددحلي، لالبحدددح المحدددي  َلبدددل ظيدددلن اَلحرل دددل )الميدددوفا:  –حشدددح كال الءيدددب الينميدددة 
بهللادددددحلي، لالدددددرل المردددددون  -ي ىدددددرءل هحمدددددر جمهللاددددد  كال ال ءدددددح  7/187 :دددددد(745

كال ال ندددم،  -ي ك  ظمدددر هحمدددر الخدددحاط  503/ 7ددددد( 756)الميدددوفا: الحنبدددل لن دددمهللا  
 0كهشق 

 0 144/ 3( ي لح ل لئف اإل للاي 2)
 0( ي لح ال لبق 3)
( ة رر  ن د ك ال حا ص لم تأي فل ال حا اي الميواتحص، لءر جدل ي فدل الشدواذ هد  ءدحا ص 4)

َهاُ  "اب  هحير   ُِ ُر الل َم َتَِّْل  0ل ممل آيأت " َوَيول
 0بيرحه  151/ 5( الحجة لن حا  ال بية 5)
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َهاُ  " :النا ية ُِ ُر الل َم َتَِّْل  .لدل ءحا ص اب  هحير   ،" َوَيول
َهاُ  " :النالنة ُِ َرِت الل َم ُسِْذ  .ءحا ص  بل ب  ميب لمبر م ب  ه يوك  ،" َوَيول
َهاُ  " :الراهعة ُِ ُر الل َم َيَِّْل   .(1)بل ممحللدل ءحا ص الهم احل م    ،" َوَيول

ليمك  ت  يم د ك ال حا اي ال    لميبلل ب ل  ال ي  " ُحَ هللاِ ُح " لن لم  لب ل ك 
 :لنم يول ء مهللا 

 :لدل نالث ءحا اي ،ال حا اي اليل ب ل فهللاهل ال ي  لن لم  :ال  م اَللل
َهاَ  "    :ءحا ص هيواتحص لدل ُِ ُر الل َم ُ ََِّْذ  " َوَيول

َهاُ  "   :لءحا تلن  لذتلن لدمل ُِ ُر الل َم َتَِّْل  " َوَيول
َهاُ  "                        ُِ ُر الل َم َيَِّْل  " َوَيول

ليالظدد   ن ال ددحا ص الميددواتحص " َلَيددْوَم ُحَ ددهللاِ ُح اْلِجَبددلَل " اإلآدد لك فهللاهددل ظقي ددل؛ َلن 
ال ي   " ُحَ هللاِ ُح "  آ ر إلا فلمن  الحقي ل لدو الضمهللاح اليلئر مندا ذي الجدالل 

َلن ت هللاهللاح جبلل اَللض  ؛لد ا ه لبق لنحقي ة لالواء  ،"لت ريحك "حح  ،لح آبح
للديس لهدل إَل فلمد  لاظدر  ،كنهل فدل يدوم لاظدر لفدل لءد  لاظدر للا ك ُءدْرَلٌص ءدلكلص

ال ي مبح م  ح    ب ون اليلمة فدل ىدرل  ،مليم ه يرل لدو م ج  جالل 
ل  د  لءد  منيد  ِفْيدُ  الَ دِويِ  ال ددلكل ال يد  "ُحَ دهللاِ ُح"، لالجبدلل فدل دد ك ال دحا ص ه يددو 

 .نجبلل لَل َ َنَح فل إظراث ال ي لَل َمَمَ  ل ،ج  جالل  ال ي َآهللاََّحدل ب    
ـــاُ  "لال حا تدددلن الشدددلذتلن فدددل دددد ك الءنمدددة  َه ُِ ُر الل َم َتَِّـــْل ـــول ُر ،" َوَي َم َيَِّـــْل " َوَيـــول

َها ُ  ُِ إَل  حهمدل  ،ل  ال يد  لن لمد لدمل لإن اتحرتل ه  ال دحا ص الميدواتحص فدل ب د"، الل
ت يحءددلن م هددل فددل إآدد لك ال يدد  فددل الميددواتحص إلددا فلمندد  الحقي ددل لدددو م جدد  

لإآدددد لكك إلددددا " الجبدددلل " فددددل ال ددددحا تهللا  الشدددلذتهللا  منددددا آددددبهللا  المجددددلز  ،جاللددد 
ظهللاددث  آدد ر ال يدد  إلددا  ،الي نددل الدد ي ُ ْآددِ َر فيدد  ال يدد  إلددا غهللاددح فلمندد  الحقي ددل

لإحمددل  ،للي دد  ال لمدد  الحقي ددل لن يدد  ،ل َل ت ددهللاح هدد  ح  ددهللالجبددل ،"الجبددلل "

                                                           

(  واذ ال حا اي َلبل مبر م هحمر ب   بل حرح الءحهدلحل هد  منمدل  ال دحن ال دلك  1)
 0ي  محان الَيْجنل ط هؤآ ة البالغ بهللاحلي لب لن 289الهجحي و 
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 ى ة دد  منيدد  الي ددهللاهللاح، ف آدد لك  ،دددل الموضدد   ل المكددلن الدد ى ة دد  منيدد  ال يدد 
ممددددل فدددل ءولددددك " آدددلل ال حيددددق "  ،ال يددد  إلهللاهدددل هجددددلز م ندددل مالءيدددد  المكلحيدددة

لدد ا المجدلز الي ندل فدل  ،لال حيق َل ة دهللاح، لإحمدل ة دهللاح منيد  هد  ةمشدل فوءد 
ال دددحا تهللا  الشدددلذتهللا  ةردددول  ن الجبدددلل منهدددل فدددل دددد ا الهللادددوم ت دددهللاح لتيحدددحك هددد  

الجبددلل تيحددحك  ،لفددل ددد ا َدددْوٌل ُهْ ددِزعٌ  ،ح  ددهل ظحمددة ذاتيددة كلن  ن ُةَ ددهللاِ َحدل  ظددرٌ 
 ،ف للي ه  ح  دهل ،لللا  د ا  حهل اآيجلب  لحكمة الحكيم ج  جالل  ،لَتِ هللاحُ 

 .َث َدوًَل َهُهوًَل يوم القيلهة لتححم  لُيْحرِ 
لبدددهللا  ال ددددحا تهللا  الشدددلذتهللا  فددددحٌ  فدددل تدددد مهللاح ال يددد  لتأحهللاىدددد  هددد   جدددد  ال لمدددد ،  

للءدد  ال يدد  ءددحى  فددل اَلللددا "َتِ ددهللاُح "  لليددل   ،فلل لمدد  لاظددر لدددو " الجبددلل "
لإن ملحد  م در  ،المواف ة ليأحهللاث ل   " الجبلل " َلحهدل م در جميهدل تردهللاح هؤحىدل

لءدحى   ،دد ك جبدلل :فد ذا ُجِمَيدْ  ءهللاد  ،في لل: دد ا جبد   لليد مهللاح ،محاإلفحاك ه 
فدددل الىلحيدددة "َةِ دددهللاُح "  لليدددل  الرالدددة مندددا  ن " الجبدددلل " لددددل جمددد  غهللادددح ملءددد  

لإذا ملح  ميب ال حو ت ول إن جم  اليء دهللاح مللجبدلل  ،ُموِهَنْ  هيلهنة الم مح
ث َل ة دديويلن فددل م دددل  فدد ن اليدد مهللاح لاليأحهللادد ،ةجددوز تأحهللاددث ال يدد  لدد  لتدد مهللاحك

ل ةخينف مد  اآلخدح ،المي ا لدد  َآدهللْاُح المؤحدث  ،ب  َلبر  ن فل م  ه همل ِظ ًّ
؟ ال حا ص  لليل  فهللاهل إلملح إلا ءدوص َآهللْاُح المح ص مَ هللْاِح الحَُّج  كَ هللْاِح الم مح ؟ لد 

ال دددهللاح، ندددم إن الجبدددلل اليدددل اَلىدددُ  فهللاهدددل  ن يؤحدددث لهدددل ال يددد  مدددلكي آدددهللاحتهل 
لكي إلا  ى  ىيغة الم حك الم مح "جب " فدُ كِ َح لهدل ال يد  فردللي م ،اَلللا

ددد ا  :ال ددحا ص " َلَيددْوَم َةِ ددهللْاُح اْلِجَبددلُل " ممددل َيددَ كَُّح م ددر اإل ددللص إلددا الم ددحك في ددلل
لد ا اليغهللاهللاح بي مهللاح ال ي  هد   ن الءنمدَة َجْمدٌ  ي لآدب اليغهللاهللادح لاَلح دالع  ،جب 

ُل فيدد  اَللُض  ،القيلهددة، فهددو يددوم مجهللاددبلالخددحلج مدد  اإللددف لاليددلكص يددوم  ُتَبددرَّ
   .لدك ا  ..َغهللْاَح اَللض لال مللاي 

 :لدل نالث ءحا اي ،ال حا اي اليل ُبِ َل فهللاهل ال ي  لنم يول :القَّب النا ي
َهاُ  "     :ءحا ص هيواتحص لدل ُِ ُر الل َم ُتَََّّْ  ." َوَيول

َهاُ  "   :لءحا تلن  لذتلن لدمل ُِ ُر الل َم ُيَََّّْ  " َوَيول
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َهاُ  "                          ُِ َم ُسِْذَرِت الل  " َوَيول
دددد ك ندددالث ءدددحا اي  للب دددل  لنم يدددول ليييدددلكل هددد  ندددالث ءدددحا اي  للب دددل  لن لمددد  

 ،لفدددل مددد  هدد  ال  دددمهللا  ءدددحا ص هيددواتحص لءحا تدددلن  دددلذتلن ،فيرددبح نالندددل بددىالث
 .لتنك ء مة هي للية 

 :هذه القراءات النالٍ هالبناء للمفعو  أمران وفي
اخددددياله ال ددددحا تهللا  اَلللددددا لالىلحيددددة  لليدددد مهللاح لاليأحهللاددددث، لآددددبق  :المــــر الو 

 .الحريث م  د ا 
اح ددحاك ال ددحا ص الىللىددة " َلَيددْوَم ُآددهللاِ َحِي اْلِجَبددلُل " مدد  آددلئح ال ددحا اي  :المــر النــا ي

 –ُبِ ددددَل لن لمدددد  لهدددل ُبِ ددددَل لنم يددددول آددددواٌ  ه هددددل هدددل  –الدددوالكص فددددل ددددد ك الءنمدددة 
 ددددللييبهللاح  لل يدددد  الملضددددل " ُآددددهللاِ َحِي " هدددد   ن ال ددددحا اي الخمددددَس ُمنَّهددددل  لل يدددد  

فللمي ا فل ال حا اي  ،لفل م  ه  المضللع لالملضل َلْمَحٌة لهي ا ،المضللع
اآيحضددلُل ىددولِص الجبدددلِل لدددل ُتَ ددهللاَُّح يدددوم  –لدددل خمدددس  – لل يدد  المضددللع 

لمأن ال له   ل ال للى  يحادل ل ى اليدهللا  لي لدح إلهللاهدل ليشدلدردل لددل  ،القيلهة
لالمي دددا فدددل ال دددحا ص  لل يددد  الملضدددل " َلَيدددْوَم ُآدددهللاِ َحِي اْلِجَبدددلُل "  ،ت دددهللاح لتيحدددحك

ل ن دد ك الجبددلل اليددل َآُيَ دهللاَُّح يددوم القيلهدة مأحهددل ءددر  ،الرَللدة منددا تح دق الوءددوع
مدددل ُةْخَبدددُح مددد  اَلفيدددلل الملضدددية لاَلظدددراث اليدددل ُآدددهللاِ َحْي  لل يددد  لُ ْخِبدددَح م هدددل م

 ؛فحد  ال يد  الملضدل هحد  ال يد  المضدللع للءد  هوءيد  ،لءي  لُءِضَل  هُحددل
 ،َلن إخبددلل م جدد  جاللدد   مددل آدديكون إخبددلٌل هح َّددٌق َتَح ُّددَق هددل ءددر لءدد  لمددلن

ُلوُه" لحلهللاددحك ءولدد  جدد  لمددال  ُِ ََعل ــ ــُر هذِ َفاَلَتَّل ــا َأمل ( ل هددح م دددو 1حدد )ال " َأَت
فيبح الحق ج  لت در   ،للء هل آيأتل َلهحللة ،لال لمة لمَّل تأِي َ ْيرُ  ،ال لمة
ل ن م  ،فددل هوضدد  المضددللع لنرَللددة منددا  ن إتيددلن ال ددلمة هح ددق ل للملضدد

جددد  لمدددال إذا  خبدددح ممدددل آددديكون فخبدددحك ىدددلك  َل ييخندددف  بدددرا مأحددد  ءدددر لءددد  
 .لتحي  هيلن  ل  ه  ال  يم  ،ليزيزلد ا مىهللاح جرا فل الءيلع ا ،لملن
َوَتــَرل فدل ءولد  جد  جاللد  "  :للقـراءات فـي هــذه اِليـة الموضـع النـا ي  -11

َت َهاِرَزة   َرل  .(  47" ) الءهفالل



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿30﴾ 
 

  

 :(1)لءحا تلن ه  الشواذ ،ءحا ص هيواتحص ،فل د ك الجمنة نالث ءحا اي
َت َهاِرَزة  " -1 َرل  .ءحا ص اليشحص لدل الميواتحص ف    " َوَتَرل الل
َت َهاِرَزة  " -2 َرل   .لدل ءحا ص  لذص ،ءحا ص  بل لجل  " َوُتَرل الل
ُت َهاِرَزة  " -3 َرل ءحا ص عي ا لممحل ب  اليلو لاب  ال مي   ل بدل  " َوُتَرل الل

 .لدل ءحا ص  لذص  ،اليللية
لإن  ،فهللاهمدل لءد  هخل دب لبهللا  ال حا تهللا  اَلللا لالىلحيدة اتحدلك فدل  ن الخ دلع

ــاِرَزة  "افيحءيددل فددل  ن المخل ددب فددا ال ددحا ص اَلللددا  َت َه َرل ــَرل الل دددو الدد ى  " َوَت
لفددل  ،يددحى بددحلز اَللض فددل ددد ا الهللاددوم ب   دد  كلن  ن ُيِحَيدد  ذلددك المشددهَر َ َظددرٌ 

َت َهاِرَزة  "ال حا ص الىلحية  َرل ِحيدِ  ليس المخل دب ددو الحائدا ب   د  بد  يُ  " َوُتَرل الل
ُ  ه  ال حا تهللا   ن المخل ب َلبر  ن َيدَحى اَللَض  ،ذلك َغهللاُحك مللمالئءة لُحَحرِ 
 ى ادددلدحص خلليدددة همدددل منهللاهدددل همدددل ةم ددد  الح يدددة مللجبدددلل  – دددللزًص يدددوم القيلهدددة 

َلهددل ل ِخَحدددل؛  –لححوددل  َلبددر  ن يدحى المخلَ ددُب اَللَض ُمنَّهدل  ءرددلدل ل كحلددل  لَّ
 ،مأحهددل فددل مهللا يد  كال  ل مأحهددل فدل يرةدد  ُمددَحصٌ  ؛يهددل  دا ٌ َل َةْخَ دا منيدد  هد  ل ي

 :ءلل  بو تملم
ََ  علا ِكاَل الفقْن  َا   كأنَّ الرَت في عْنيم دارُ  ...أ

 :لءلل اب  الحلهل
 كَأ ما الرُت في ي يم ُكَرهل  ...أَ ـاَط علما  هك ِذ خـافية  

فددل الددرحيل ضددحبل هدد   لإن ملحدد  -لددد ك الح يددة اليددل تخهللانهددل الشددلمحان الءبهللاددحان 
 ،َلن البرددددح آدددديكون غهللاددددَح البرددددح ؛إَل  حهددددل همك ددددٌة يددددوم القيلهددددة -الُمحددددلل 

ََ ممل ءلل ج  لمدال  ،آيكون ظريرا َنا َعنـ ـنل َهـَذا َفَكَ ـفل َلـة  مِذ َْ ِفـي َغفل " َلَق ل ُكن
ــٌ  " َم َ ِ ي ــول َْ ــاءَك َفَهَصــُرَك الل َلبددر  ن يددحى المخل ددب ددد ا  ..( 22)آددولص   ِغَر

َت َهـاِرَزة "إهل  ن يحادل ب     ممل فل ال حا ص الميواتحص  ،المشهر َرل ، لإهدل "َوَتـَرل الل
َت َهـاِرَزة  " ن ُيِحَيُ  إةلدل المالئءة ممل فل ال حا ص الشدلذص  َرل المهدم  ن  ،" َوُتَرل الل
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 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿31﴾ 
 

  

ِ  ت ددول إحدد  َلنللددث لهدد ي  لِءْ ددَمُة الي دد ،ل يددة المخل ددب ذلددك  هددٌح َظْيِمددل  َلزم
 .ال  مهللا  ظلل الح ية لال لح إلا  ي  ا  

ُت َهاِرَزة  " أما القراءة النالنة  َرل  ،ف هللاهل لمحة  خحى  ،لدل ءحا ص  لذص " َوُتَرل الل
لدل  ن اَللض فل دد ا الهللادوم َلبدر  ن تُدَحى لددل  دللزص َل  دا  منهللاهدل ةحجدب 

د ك ال دحا ص تي دحغ لد لك لَل  ،م  الح ية جلحبل ه هل  ل لم ل  ل زالية ه  زلاةلدل
َل تشددغ  ال ددله  لال ددللى   ددللحائل الدد ى  ،تشددغ  ال ددله  لال ددللى   شددا   خددح

المهم الد ي ُتَحكِ دُز  ،آهللاحى د ا المشهر لَل َمِ  ال ى آهللُاِحي المخل َب د ا المشهر
بللجم  ل  ،مني  د ك ال حا ُص دو الَحَرُث ذاُت  لدو ل ية بحلز اَللض يوم القيلهة

دُ   ن المخلَ دَب َلبدر  ن َيدَحى ُبدُحلَز  بهللا  د ك ال دحا ص لال دحا تهللا  ال دل  يهللا  َيَيَحرَّ
لإذا ملن  ،ل ن اَللض ذاتهل َلبر  ن ُتَحى يوَم القيلهة  للزصً  ،اَللض يوم القيلهة

د ان اَلهحان ظيمل ه ضيل منا اَللض لمنا ه  يحادل اكيمن  الرولص لتمد  
  .وم تيللا  منم  .كٌص ِلُمْ َيِزيرللم َةُيْر د لك زيل

َ اُهبل فل ءول  ج  جالل  " :للقراءات في هذه اِلية الموضع النالث -12 َوَ َ رل
ُهبل َأَ ــ ا   ليمكدد  تردد ي هل  ،فيدد  آدد  ءددحا اي ،( 47" ) الءهددف َفَلــبل ُ َغــاِدرل ِمــنل

 :َظْ َب ال لم  نالنة  ى له
ددْ ُف اَللل لِكل " ضددمهللاحا ملئددرًا منددا ذي الجددالل هددل مددلن فلمدد  ال يدد  " ُحغدد :الرِ 

 :(1)لدل  ،ج  لت ر  منا جهة اإلآ لك الحقي ل
ُهبل َأَ  ا  " -   .لدل ال حا ص الميواتحص ف   ،ءحا ص اليشحص " َفَلبل ُ َغاِدرل ِمنل

ُهبل َأَ  ا  " -ع  .ءحا ص  لذص  ،ءحا ص   لن ب  يزير م  ملىم " َفَلبل ُيَغاِدرل ِمنل
ُهبل َأَ  ا  "" َفَلبل  -ج    .ءحا ص  لذص  ،ءحا ص الضحلك ُ غلِ رل ِمنل

َلحهددددل منهددددل هب يددددة  ؛ليح دددد  لضدددد  ددددد ك ال ددددحا اي منددددا ددددد ا اليحتهللاددددب ال ددددلبق
لال لمدد  فهللاهددل دددو الضددمهللاح الم ددييح اليلئددر منددا  ،لاإلآدد لك فهللاهددل ظقي ددل ،لن لمد 

ذلددك  لفددل ددد ا كَللددة منددا  حدد  آددبحلح  دددو الدد ي َييَددَولَّا ،ذي الجددالل آددبحلح 
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 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿32﴾ 
 

  

لددد ا ه هددوم هدد   ،فهددو الدد ي ةحشددحدم منددا جهددة الحرددح لاَلآي رددل  ،ب   دد 
لإذا ءدلل  ،ءول  " لظشححلدم "   آ لك ال ي  إلا الضمهللاح اليلئدر إلدا ذي اليلمدة

م تيللا "لظشححلدم " ف ن د ا ُةْ َهُم ه   ِضْمً ل  ح  اآي رلدم جمييل للم ييحك 
 ،ُحَغددلِكْل ِهددْ ُهْم َ َظددرًا " تومهللاددرا لهدد ا المي دداللدد ا جددل ي جمنددة " َفَنددْم  ؛هدد هم  ظددرا

ُ ْآدِ َر  ،لممل ُ ْآِ َر ال ي  فل " لظشدححلدم " إلدا الضدمهللاح اليلئدر إلدا ذى اليلمدة
ددُر لدد  " ُحغددلِكْل " إلددا الضددمهللاح اليلئددر إلددا ذي اليلمددة، لددد ا ت لآددق  ال يدد  المؤمِ 

 .لت لآب 
إآ لكا ظقيقيل إلا الضمهللاح  له  اتحلك د ك ال حا اي الىالث فل إآ لك ال ي 

                                                                                                                                                                                                                                                                :إَل  ن فل م  ءحا ص َلْمَحًة َكالًَّة َتْ َ ِحُك بهل ،اليلئر إلا ذي اليلمة آبحلح 
ُهبل َأَ  ا  ف حا ص "  -   ،تجحي منا  حيق اليءنُّم ،" ءحا ص اليشحص َفَلبل ُ َغاِدرل ِمنل

َهاَ  فهو ال ي ة ول م  ح    "  ،لالميءنم فهللاهل دو م ج  جالل  ُِ  –ُ ََِّْذُر الل
َ اُهبل  ُهبل َأَ  ا   -َوَ َ رل  .لد ا ت لآب تلم ،" َفَلبل ُ َغاِدرل ِمنل

ُهبل َأَ ـــ ا  "لءددحا ص  -ع بيدددل  الغهللابدددة جدددل ي مندددا  ،ءددحا ص  دددلذص " َفَلـــبل ُيَغـــاِدرل ِمـــنل
َهـاَ   آنوع اَللي لي ه  اليءنم فل ءولد   ُِ ُر الل َ اُهبل " –" ُ ََّـِْذ لغهللابدة إلدا ا َوَ َ ـرل

ُهبل َأَ ـ ا  "فل ءول   َلن ال لمد  د دل ضدمهللاح ه دييح ت دريحك "ددو"  ؛" َفَلبل ُيَغاِدرل ِمنل
لمأن ال له  لمَّل َآِمَ  إآد لك  ،لفل اَللي لي ِظس  جرير ،ةيوك منا ذي الجالل

َلَظَشددْحَحلُدْم "  ددلكل دددو  –اَلفيددلل إلددا ضددمهللاح اليلمددة فددل ءولدد  "ُحَ ددهللاِ ُح اْلِجَبددلَل 
 ى لدددم ةغدددلكل م  ،لاإلخبدددلل مددد  لبددد  ف دددلل " َفَندددْم ُةَغدددلِكْل ِهدددْ ُهْم َ َظدددرًا " دددلل  ق 

فءددددأن الحددددق جدددد  لت ددددر  تددددحك ه ددددلظة َلح يددددلل ال ددددله   ،تيددددللا هدددد هم  ظددددرا
لددد ا  ،لجددل ي ددد ك ال ددحا ص حل  ددة بدد لك منددا ل ددلن ال ددله  لال ددللى  ،لال ددللى 

  .وم تيللا  منم  ،ه   آحال اَللي لي د ل
 ؛ت يح  مد  ال دحا تهللا  ال دل  يهللا  ،ءحا ص " َفَنْم ُحْغِرْل ِهْ ُهْم َ َظرًا "ءحا ص  لذصل  –ج 

َلحهمل ه  ال ي  الحبلمل غلكل ُةغلِكُل ُهغلَكَلًص،  هل د ك فهل ه  ال ي  الحبدلمل 



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿33﴾ 
 

  

لَلليدب فدل  ن " ُحْغدِرْل "  ،(1) َْغَرَل الشاَ  ُةْغِرُلك إْغَراًلا  مي ا تحم  لَب  دلك للا ك 
 ،َخفُّ لَ ْآَحُع ُحْ ً ل ه  " ُحغدلكل " َلن " ُحْغدِرْل "  لبيدة  ظدحه ل"حغدلكل " خم دة َ 

لفدل دد ا المدر  ،كمل  ن  لف المر الميوآ ة فل "حغدلكل "   للد  ال يد  لَهَ َنْيد ُ 
 ،كَللة منا  رص اَلآي رل  لاإلظردل  ظيدا َلَيْبَ دا  ظدٌر إَل لظشدحك م تيدللا

ليمكد  الجمد  بدهللا  دد ي  المي هللادهللا  الميضدلكي   دأن  ،خ ةل"ُحْغِرْل " فهللاهل آحمة ل 
لالىدلحل مأحد   ،اَللل كال منا كءة اَلآي رل  لاإلظرل  لبنوغ الغلةدة فدل ذلدك

فأفلك  ،اظيحا  همل يودم  بنوغ الغلةة فل اَلآي رل  لاإلظرل  ه   ول المرص
َلن ذلددك  ؛الجمدد  بددهللا  ال ددحا تهللا  كءددة اَلآي رددل  لاإلظرددل  هدد  ال ددحمة لالخ ددة

   .وم تيللا  منم  .ِفْيُ  الَ ِويِ  ال لكِل ج  جالل  
ددْ ُف الىددلحل  ،: إآدد لك ال يدد  إلددا الضددمهللاح اليلئددر منددا اَللض إآدد لكا هجلزيددلالرِ 

 :لذلك فل ءحا تهللا  ه  الشواذ
ُهبل َأَ  ا " :القراءة الولا  .(2)منا لزن " َتْضِحع " ءحا ص  لذص  "َفَلبل َتغلِ رل ِمنل
ُهبل َأَ  ا  " :القراءة النا ية  ،ءحا ص ءيلكص ل  لن ب  يزير م  ملىم " َفَلبل ُتَغاِدرل ِمنل

 .(3)لدل ءحا ص  لذص 
َلن  ؛لددو اإلآد لك ،د ا الر ف ة يدح  مد  الرد ف ال دلبق فدل  هدح ههدم جدرا

لددو  ،إآ لك ال ي  فل الر ف ال لبق إلدا الضدمهللاح اليلئدر مندا م جد  جاللد 
إآددد لك ظقي دددل،  هدددل دددد ا الرددد ف فُأْآدددِ َر فيددد  ال يدددُ  إلدددا الضدددمهللاح اليلئدددر مندددا 

اَللض ددددل ال لمددد   ، ى  ن اَللض ددددل اليدددل لدددم ُتَغدددلِكْل هددد هم  ظدددرا ،اَللض
 –ف آدد لك ال ينددهللا  " َتْغددِرْل  ،الدد ى ة ي رددل مدد  هدد  منهللاهددل لَل ُيْبِ ددل هدد هم  ظددرا

 هجدلز م ندل َمالَءيُدُ  " المكلحيدة " ممدل ُتَغلِكْل " إلا الضمهللاح اليلئر مندا اَللض
لءدحا ص " َلَيدْوَم  ،لددل ءدحا ص ابد  هحيرد  ،آبق فل ءحا ص " َلَيْوَم َتِ هللْاُح اْلِجَبدلُل "

لمنيددل ال ددحا تهللا   ددلذص،  ،لدددل ءددحا ص الهمدد احل مدد   بددل ممددحل ،َةِ ددهللْاُح اْلِجَبددلُل "
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 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف

 (والثالثون لثالثاحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد 

  ﴿34﴾ 
 

  

 ردل َهدد  فدلَللض اآديجلب  َلهدح ذي الجدالل لىددللي ددل ال لمد  الد ي ة ي
جبلٌل َتِ هللاُح هد   ..كلن  ن ةغلكل ه هم  ظرا  ،منهللاهل اآي رلً ، ليجميهم جميل

ل لٌض ترول لتجول  مد  مندا اهحددل  ..ح  هل اآيجل ًة َلهح م ج  جالل  
ددد ا ِظددس   ..اآدديجل ة َلهددح م جدد  جاللدد   ؛لنحشددح ظيددا َل ُتْبِ ددل هدد هم  ظددرا

ٌل لمددددل ةكددددون يددددوم القيلهددددة هدددد  لدددددو ُهَرددددو ِ  ..لترددددويح غحيددددب جريددددر  ،جريددددر
 .اض حاع لتغهللاهللاح لاح الع 

لبددهللا  دددلتهللا  ال ددحا تهللا  الشددلذتهللا  اليلئددر الضددمهللاح فهللاهمددل منددا اَللض فددحٌ  فددل  
لآدددددبق  نَّ " ُتَغدددددلِكْل " المدددددر فهللاهدددددل  دددددلَللف  ،ُتَغدددددلِكْل " –ىددددديغة ال يددددد  " َتْغدددددِرْل 

آددددحمة ذلددددك الميوآدددد ة ي لآددددب اَلآي رددددل  لاإلظرددددل  ل" َتْغددددِرْل " كال منددددا 
ل ن الجم  بهللا همل يرل منا كءة اَلآي ردل  لاإلظردل   ،اإلظرل  لاَلآي رل 

 .وم تيللا  منم  .ه  ال حمة 
ُف النالــث ــنل ُهبل َأَ ــٌ  "لدددل ءددحا ص  ،فيدد  ءددحا ص لاظددرص  ددلذص :الصِذ ــنل ــاَدرل ِم ــبل ُيَغ ءددحا ص  " َفَل

َءَيددل فدددل  ،ءيددلكص لَ َ ددلن ابدد  يزيددر ل بدددو  كددح مدد  ملىددم لددد ك ال دددحا ص تجمدد  َهددِزيََّيهللاِ  َتَ حَّ
ددْ َ هللاِ  ال ددل  هللا ؛ َلن ب ددل  ال يدد  " ُةَغددلَكْل " لنم يددول للفدد  " َ َظددٌر " منددا  حدد  حلئددب  الرِ 

لال لمددُ  المحدد لُه َةْحَيِمددُ   ن ةكددون هددحاكا  ،ددد ا الب ددل  ينددزم م دد  ظدد ه ال لمدد  ،فلمدد 
ث فدل الرد ف اَللل، ليحيمد   ن ةكدون    الحق ج  لت در  ممدل فدل ال دحا اي الدىال

لبهد ا تشدم  ءدحا ص "َفَندْم ُةَغدلَكْل ِهدْ ُهْم  ؛هحاكا    اَللض ممل فدل ءحا تدا الرد ف الىدلحل
 .َ َظٌر " جمي  ال حا اي الخمس ال ل  ة

لددل  حهدل تحمدز مندا مدرم   دل   ظدر م در ايدلم ال دلمة  ،لفل د ك ال حا ص لمحة  خحى  
ُظددِ َه فلمدد  "ُةَغددلَكْل" لُبِ ددَل ال يدد  لنم يددول لهللاي ددحغ ال يدد  للدد ا  ؛لظشددح ال ددل  جمييددل

كلن  ن ي شدغ  الد د   للبحددث مد  فلمدد  ال يد ،  دددو  ،لنرَللدة مندا مددرم هغدلكلص  ظددر
ددد ا وم  .فددللمهم ال ييجددة لدددل  حهددم َلددْم ُةَغددلَكْل ِهددْ ُهْم َ َظددٌر  ،م جدد  جاللدد   م اَللض

حمدر لمندا  لد  ل زلاجد   ههدلي المدؤه هللا  لمندا لىدنا م مندا آدهللارحل ه ،تيللا  منم
 .الرحل ة لاليل يهللا   جميهللا  

 كتبه أبو أمحد / سالمة مجعة عيل داود

 .م  2019هـ مارس  1441دسوق يف شهر املحرم                                



 من أسـرار تنـوع القـراءات يف آيات من سورة الكهف
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 فهرس اآليات القرآنية موضوع الدراسة
 

 5 ( 5"َكُبَحْي َمِنَمًة َتْخُحُج ِهْ  َ ْفَواِدِهْم " ) الءهف  1
َملِل ") الءهف  2  7 (18"َلُحَ نِ ُبُهْم َذاَي اْلَيِمهللاِ  َلَذاَي الشِ 
 "َءددلَل الَّددِ يَ  َغَنُبددوا َمَنددا َ ْهددِحِدْم َلَ يَِّخددَ نَّ َمَنددهللْاِهم هَّْ ددِجرًا" 3

 (21)الءهف
13 

 13 (26ِ  َ َظرًا" ) الءهف " َلََل ُةْشِحُك ِفل ُظْءمِ  4
 15 (28" َلََل َتْيُر َمهللْاَ لَك َمْ ُهْم " ) الءهف  5
ْ َهدددددل ُه َ َنبدددددًل" "َلَلدددددِئ  لُِّككيُّ ِإَلدددددا َلبِ دددددل ََلَِجدددددَرنَّ َخهللْادددددحاً  6  هِ 

 ( 36الءهف)
16 

ِ" َلَلْم َتُء  لَُّ  ِفَئةٌ " 7  18 (43الءهف) َي ُرُحلَحُ  ِه  ُكلِن َّللاَّ
ِ اْلَحقِ  " ) الءهف " ُدَ لِلَك  8  19 (44اْلَوََلَةُة ّلِلَّ
َيلُح ") الءهف 9  24 ( 45" َفَأْىَبَح َدِشيمًل َتْ ُللُك الحِ 

 26 ( 47" َلَيْوَم ُحَ هللاِ ُح اْلِجَبلَل " ) الءهف 10
 29 ( 47" َلَتَحى اَْلَْلَض َ لِلَزًص " ) الءهف 11
 31 ( 47َ َظرًا " ) الءهف" َلَظَشْحَحلُدْم َفَنْم ُحَغلِكْل ِهْ ُهْم  12
 35 فهح  اآلةلي ال ح حية هوضوع الرلاآة 
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