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Abstract 

The book (Keys of the Unseen) for Imam  EL Razi included a valuable scientific material in 

irregular Readings (qiraat shazah). The book is one of the largest books in the interpretation 

(Tafsier) of opinion. Opinion Interpretation Specialized scientific encyclopaedia in Islamic studies 

at general and in interpretation as specific. The book contained    regular and irregular readings  ,

the imam did not mention the Irregular readings in a separate section but during the interpretation. 

In this sense, the researcher prepared the research with the aim of standing on Scientific status of 

Imam Razi, Highlight the effort of Imam Razi in the display of irregular readings. The researcher 

used the inductive method  and analytical approach. The thesis has shown several results: Imam 

Razi follow several ways in the presentation and statement of irregular readings, it also highlights 

that the keys to the unseen book of the most important irregular readings and    Imam Razi was not 

one of the people to Hadith. 

 

 البحث ملخص  

كتاب  اإلمام الرازي "مفاتيح الغيب" على مادة علمية قيمة يف القراءات الشاذة، وهو يعد من أكرب الكتب   لقد اشتمل

واملعقول ابلرأي  تفسرياً  التفسري   ؛ املؤلفة  هذا  يعد  وعلم   إذ  عامة،  اإلسالمي  الدين  جمال  يف  متخصصة  علمية  موسوعة 

نه مل ينبه على إ، حيث  مجيًعاالقراءات املتواترة والشاذة    هذا الكتاب على ذكر  حتوىوقد ا  ،التفسري على وجه اخلصوص
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الشواذالش يف  تفسريهبل    ذوذ  ثنااي  يف  هلا  يف ،  يعرض  فوردت  األلفاظ،  دالالت  وتوسيع  املعاين  بيان  يف  هبا  ويستشهد 

الباحث ق فقد قام  ومن هذا املنطلالتفسري وقد يظنها البعض من املتواتر لتواردمها مًعا دون بيان أو تلميح يف الغالب،  

براز جهوده يف عرض القراءات الشاذة وتوجيهها إعلى املكانة العلمية لإلمام الرازي، و هبدف الوقوف  هذا البحث  إبعداد  

و هتفسري   يف الشاذة    أثرظهار  إ ،  استدعت  يف  القراءات  وقد  هذا  البحث    طبيعةتفسريه.  منهذا  نهج امل  استخدام كل 

ملقارنة املقارن  املنهج  و   ات،ا ببعض اجلزئيات واملالحظب "مفاتيح الغيب" للرازي، مستعينً كتا  وذلك الستقراء  ئي،االستقرا

من ه  ، مث املنهج التحليلي وهو حتليل مامت مجعببعض الكتب األخرى  من طريقة العرض يف كتابه  الرازي    بعض ما أورده 

اإلستقراء  خالل  واملالحظ  معلومات  اجلزئيات  بعض  الرازي  ات وتتبع  نتائج   .من كتاب  عدة  الرسالة  هذه  أظهرت  وقد 

ميكن منها:   تفسريه، كما  يف  أمهيتها  يربز  مما  الشاذة،  القراءات  وبيان  عرض  يف  طرق  عدة  سلك  قد  الرازي  اإلمام  أن 

من خالل هذه الدراسة أن اإلمام الرازي اعتبار كتاب مفاتيح الغيب مرجًعا من مراجع القراءات الشاذة.وقد تبني أيًضا 

 رمحه هللا تعاىل مل يكن من أهل علم احلديث أو االشتغال ابإلسناد.

 : أثر، القراءات، الشاذة، علوم اللغة، الرازي.الكلمات املفتاحية

 التحديد املفاهيمي اللغوي 

ااثرًة، فهو أثري واملفعول منه" مأثور" ومنه أثر أو  -أثر، أيثر، أثراً   -املراد ب "أثرها". كلمة "أثر" هي مصدر للفعل

 احلديث، أي نقله ورواه عن غريه، ومل يؤثر عنه مثل هذا القول، حيث أن كلمة " آاثر" مجع أثر، ومنه أيضاً علم اآلاثر. 
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هو   البحث  هذا  يف  ابألثر  املقصود  ال  -ولعل  بناء  جمال  يف  القراءة  أحدثته  وما  النحوي،  األثر  وتوضيح  قواعد بيان 

"مفاتيح  ب  املسمى  يف كتابه  الرازي  اإلمام  وضحه  مما  ذلك،  وغري  منها  القدمي  معرفة  أثر  وبيان  أوالصرفية،  النحوية 

 . (1)الغيب"

َي الُقرآَن ألَنه مَجََع القي التعريف ب "القراءات ".لغة:   َصَص اأَلصُل يفي َهذيه اللفظةي اجلَْمُع، وُكلُّ شيٍء مَجْعَته فقد قَ َرأْتَه، وُسمي

وَقد   قَاَل   ، َمْصَدٌر كالُغْفراني َوُهَو  بْعٍض،  إيىل  بَ ْعَضَها  َوَر  والسُّ واآلاَيتي  والَوعييَد  والَوْعَد  ْهَي  والن َّ على واألَْمُر  يُْطَلق 

الةي    (2)" …الصَّ

االصطالح:  الناقلة(  يف  بعزو  واختالفها  القرآن  أداء كلمات  بكيفية  علم  )القراءات  قال  حيث  اجلزري  ابن  (3)تعريف 
  

َفريد فَ ُهَو شاذٌّ،   "َوقَاَل الليُث: الشاذة يف اللغة_   ه)َشذَّ الرُجُل، إيذا انْ َفَرَد َعن َأصحابيه، وكذالك ُكلُّ شيٍء ُمن ْ ُهَو،   وَشذَّ

ه )اَل َغرُي،   ه( ، َيُشذُّ َذه)َكمدَّ ه  (وَشذَّ   (4).   ..."وَأَشذَّ

الثاين:   املعىن  جيز   ( شذذ)ومن  َومل  وأشذذته  أان  وشذذته  تفرق.  إيذا  وشذوذا  شذا  يشذ  َشذَّ  معكوسه:  من  اْستْعمل 

 اأْلَْصَمعيي شذذت َوقَاَل: اَل أعرف إيالَّ شاذا َأي ُمتَ َفرقًا. 

ْيء شذا إيذا أنسيته.وشذ عين    الشَّ

 .(5  وشذاذ النَّاس: فرقهم.

بقوله" الصالح  ابن  ماذكره  أجلها  من  لكن  التعريفات  من  جمموعة  للعلماء  االصطالح:  يف  فالشواذ   أما  الشواذ  معىن 

ا مل يْنقل نقال موصال بَرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهي َوسلم ُمْستَ ْيقًنا اَل ريب     (6).فييهي عبارَة َعمَّ

اللغة  علم  موضوع   " له  حماضرة  يف  سوسري  دي  قال  حيث  له،  موضوعا  اللغة"  يتخذ"  الذي  العلم  اللغة:هو  علوم 

 ( 7)الوحيد والصحيح هو اللغة معتربة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا"
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ن معىن "من فأما عن معىن قول "يف ذاهتا " فهو أنه يدرسها كما هى، فليس للباحث أن يغري من طبيعتها، وأما ع

 ( 8)أجل ذاهتا " أنه يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها 

التعريف ب "اإلمام الرازي". هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن على، امللقب بفخر الرازي، املكىن أبيب عبد 

والشافعي  نسباً  البكري،  التيمي  القرشي،  األصل  الطربستاين،  املولد  الرازي،  يعرف   هللا  وكان  عقيدًة،  مذهباً،واألشعري 

"اإلمام"  وإذا أطلق لقب  الري،  مسجد  خطيب  عمر كان  الدين  ضياء  والده  ألن  الرى،  بن خطيب  أو  اخلطيب  إببن 

 ( 9)فاملراد به فخر الدين الرازي، وكان يدعى ىف هراة بشيخ اإلسالم.  

ربعة، وفيما الدرس اللغوي األمستوايت  ه ماخيدم وفيما خيص إمامنا الرازي فقد أورد من القراءات الشاذة يف تفسري 

اللغة بعلومها ومستوايهتا من وجود   ، معقًبا مبا ميكن أن تستفيدهيلي يقدم الباحث مناذج من كالم الرازي يف هذا الشأن 

 : القراءة الشاذة حنوايا وصرفياا وداللياا وصوتياا

 املطلب األول: أثر القراءات الشاذة يف اللغة على املستوى النَّْحوي: 

دم علم وعلم النحو خاصة له اليد الطوىل يف اإلفادة من القراءات الشاذة وتوليد القواعد النحوية بناًء عليها، فمما خ   

  ( 10)    "قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم إيْذ َتْدُعونَ "  :ما ورد عند قوله تعاىل النحو من القراءات الشاذة:

" الرازي:  ُب  يقول  َصاحي افي )قَاَل  َيْسَمُعوَن   :  ( اْلَكشَّ َهْل  َمْعَناُه  اْلُمَضافي  َحْذفي  تَ ْقدييري  ْن  مي َيْسَمُعوَنُكْم  يفي  بُدَّ  اَل 

ُعوَنُكُم اجْلََواَب َعْن ُدَعائيُكْم َوَهْل يَ ْقديُروَن  ُعوَنُكُم َأْي َهْل ُيْسمي  ( 11)..."  َعَلى َذليكَ ُدَعاءَُكْم َوقَ رَأَ قَ َتاَدُة َهْل ُيْسمي

ُعوَنُكمُ   ففي قراءة قتادة "  " تظهر القاعدة النحوية: جواز حذف املفعول به إذا دل عليه دليل؛ إذ إن التقدير ُيْسمي

اجْلََوابَ  ُعوَنُكُم  ُعوَنُكُم    أو  ُيْسمي النحاسُيْسمي جعفر  أبو  قال  العربية،  أئمة  أكده  ما  وهو  يسمعونكم   :كالَمهم،  هل  "أي 

يسمعونكم إذ تدعون جواابً من دعائكم، يقال: دعاين ذوف، أي هل  وقال ابن جين: "املفعول هنا حم،    (12)أصواهتم "  
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دعائه". جواب  أسعته  تعاىل (13)    فأسعته أي  قوله  عند  أيًضا  ذلك  لُُغوبٌ   "ومن  فييَها  َنا  مَيَسُّ َواَل  َنَصٌب  فييَها  َنا  مَيَسُّ " اَل 

  (14 ) 

ٌر َكأَنَُّه قَاَل اَل   " َلُغوبٌ "َوقُريَئ  يقول الرازي رمحه هللا يف تفسري اللغوب: "  رَاَءةي ظَاهي هي اْلقي ْتييُب َعَلى َهذي مي َوالَّتَّ بيَفْتحي الالَّ

وييَّ إيَذا قَالَ  َنَّ اْلَقوييَّ السَّ َنا َما َيْصُلُح ليَذليَك، َوَهَذا ألي َعُب َواَل مَيَسُّ هي أَنَُّه مَ   :نَ ت ْ ْن َكاَلمي ًئا َما تَعيْبُت اْليَ ْوَم اَل يُ ْفَهُم مي َل َشي ْ ا َعمي

َل َعَماًل ملَْ َيُكْن ابلنسبة إليه متعبً  ََوازي أَنَُّه َعمي ْنهُ َواللَّ ..." إىل أن قال"    ا لوقتهجلي َعُب :  َوقييلَ   ،ُغوُب ُهَو َما يَ ْغليُب مي النََّصُب الت َّ

ٌر َكأَنَُّه قَالَ  ْتييبي ظَاهي َنا َمَرٌض َواَل ُدوَن َذليَك وهو الذي يعيا منه مباشرة :اْلُمْمريُض، َوَعَلى َهَذا َفُحْسُن الَّتَّ  ( 15)  ". اَل مَيَسُّ

" بفتح الالم وهى شاذة، ومل يعزوها الرازي لصاحبها، ولكن أوردها أبو حيان يف كتابه البحر لَُغوبٌ وهذه القراءة " 

القاعدة النحوية اليت تقول: حذف املوصوف وتظهر    (16)    احمليط ونسبها لعلي بن أيب طالب وأيب عبد الرمحن السلمي،

وهو ما بينه أبو الفتح ابن جين رمحه هللا   صفة ملوصوف مصدر حمذوف تقديره لُغوب،  ُغوبٌ لَ   وإقامة الصفة مقامه؛ ألن 

 يف توجيه هذه القراءة. 

وجهان:  من املصادر على الَفُعول، حنو: الوَ   قال أبو الفتح: لك فيه  ما جاء  ُضوء، والَوُلوغ، إن شئت محلته على 

ْعٌر َشاعيٌر،  والَوُقود. وإن شئت محلته على أنه صفة ملصدر حمذوف، أي: ال ميسنا فيها لُُغوب لَُغوب، على قوهلم: هذا شي

وعلى هذا محل أبو ...  وموٌت مائيٌت، كأنه يصف "اللُّغوب" أبنه قد َلَغَب، أي أعيا وتعب، وهذا ضرب من املبالغة،  

توضأُت   قوهلم:  أي: كامال بكر  يًئا،  َوضي ُوُضوًءا  َوُضوًءا، كقولك:  ُوُضوًءا  أي:  حمذوف،  ملصدر  وصف  أنه  َوُضوًءا: 

 ( 17)  ."َحَسًنا
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هذا، ولُيعلم أن القواعد النحوية املولَّدة من القراءات القرآنية املتواترة والشاذة كثرية متنوعة، وقد اكتفى الباحث مبا 

دلياًل  الرازي  اإلمام  عند  مناذج  من  وجه ذكر  على  الشاذة  القراءات  من  واإلفادة  تفسريه،  يف  اجلانب  هلذا  تعرضه  على   

 اخلصوص يف خدمة علم النحو.

 املطلب الثاين: أثر القراءات الشاذة على املستوى الصريف: 

وأصوهلا  الكلمة  وبنية  الصريف  اللغوي  للمستوى  خادمة  الصرف  لقواعد  مبينة  داعمة  الشاذة  القراءات  جاءت  وأيًضا 

ُتْم َتْدُرُسونَ ومنها قوله"  املعجمية.   َا ُكن ْ  ( 18  )" َومبي

" الرازي:  يفي  قال  ينمي  جي اْبُن  قَ رَأَ   ،  (اْلُمْحَتَسبي )نَ َقَل  أَنَُّه  َوَة  َحي ْ َأيبي  َمْكُسورَةي   :َعْن  الي  الدَّ َساكيَنةي  التَّاءي  بيَضممي  ُتْدريُسوَن 

قَ رَ  وََكَذليَك  َغرْيَُه،  َدرََّس  أَْو  ُهَو،  َدَرَس  ْن  مي ُقواًل  َمن ْ َهَذا  َيُكوَن  َأْن  َبغيي  يَ ن ْ  : ينمي جي اْبُن  قَاَل   ، َوَأْكثَ رُ الرَّاءي َغرْيَُه،  َوأَقْ رَأَ  اْلَعَربي أَ   

 ( 19)  ."َعَلى َدَرَس َوَدرََّس، َوَعَلْيهي َجاَء اْلَمْصَدُر َعَلى التَّْدرييسي 

فهذه القراءة تنضم إىل خدمة مستوى الدرس الصريف؛ حيث غريت يف بنية الكلمة وشكل حروفها واشتقاقها من 

ءة الشاذة فاشتقاقها املعجمي غري هذا، قال جذرها اللغوي، فالقراءة املتواترة من درس هو كما ذكر ابن جنيأ أما القرا

فقد نسبها إىل أيب عبيدة وبني أن جذرها الفعل   (20) "  وقرأ أبو عبيدة: ُتْدريُسوَن من أدرس يدرس"  الثعليب يف تفسريه:

الرابعي أدرس، هذه األلف املسماة عند أهل العربية ألف التعدية، وهو ما أثر يف معىن الفعل بتعديه إىل مفعولني، أي 

، التدريسسعيد بن جبري: ُتَدرميُسوَن من    تدرسون الكتاب غريكم، وتؤيدها قراءة شاذة أخرى مل يذكرها الرازي وهي قراءة

ا َأَضاَءْت ومنه ما جاء عند قول هللا تعاىل"   وذكرها الثعليب أيًضا، بينما الفعل يف القراءة املتواترة متعد ملفعول واحد. فَ َلمَّ

 ( 21) "    َما َحْولَهُ 
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 " فيقول:  الشاذة  ابلقراءة  مستداًل  عنه  وجييب  سؤااًل  الرازي  اجْلَوَ يعرض  أَْم اَل؟  ُمتَ َعدمييٌَة  َجائيٌز، َأَضاَءْت  اُب: كياَلمُهَا 

هي وأظلم غريه أي صريه مظل ْيُء بينَ ْفسي َها َوَأَضاَءْت َغرْيََها وََكَذليَك َأْظَلَم الشَّ ماً، وهاهنا اأْلَقْ َرُب يُ َقاُل: َأَضاَءتي النَّاُر بينَ ْفسي

َا ُمتَ َعدمييٌَة، َوُُيَْتَمُل َأْن َتُكوَن َغرْيَ ُمتَ َعدمييٍَة ُمْسَتنيَدةً  َنَّ َما َحْوَل اْلُمْستَ ْوقيدي َأَّنَّ  إيىَل َما َحْولَُه َوالتَّْأنييُث ليْلَحْملي َعَلى اْلَمْعىَن ألي

َلةَ  ُدُه قيرَاَءُة اْبني َأيبي َعب ْ   (22)  (".َضاءَ )  : أََماكيُن َوَأْشَياُء، َويُ َعضمي

اللزوم يف الفعَضاءَ فقراءة ابن أيب عبلة اليت أوردها الرازي ) فتكون النار ( جاءت بصيغة  ل أي ال حتتمل التعدي، 

ضوًءا   يضوء  القمر  ضاء  من  السميفع،  ابن  إىل  منسوبة  الثعليب  ذكرها  وقد  نورها،  شع  أي  بنفسها  بينما   (23)  ضاءت 

املسري زاد  يف  اجلوزي  ابن  قال  املختارة كما  اللغة  وهي  التعدي  بصيغة  أضاء  املتواترة   وضاء (24)  القراءة  أضاء  وقيل: 

 ( 25)مبعىن

 املطلب الثالث: أثر القراءات الشاذة على املستوى الداليل

القراءة  حتتملها  ال  قد  لفظية  مدلوالت  لتعطي  تفسريهم؛  يف  املتواترة  القراءة  جانب  إىل  الشاذة  القراءة  املفسرون  يورد 

 املتواترة. 

ر هذا ما جاء عند قول هللا تعاىل:"   ( 26" )  ُدونَ َحَصُب َجَهنََّم أَنْ ُتْم هَلَا َواري ومما يُظهي

حلَْْصَباءي الَّيتي قال الرازي: " َهُهْم ابي ا قَ ْولُُه تَ َعاىَل: َحَصُب َجَهنََّم فَاْلُمرَاُد يُ ْقَذُفوَن يفي اَنري َجَهنََّم َفَشب َّ ْيءُ أَمَّ َا الشَّ يُ ْرَمى هبي

، َجَعَلُهْم َحَصَب َجَهنََّم َتْشبييهً  َا َكَرْميي احلَْْصَباءي ا َرَمى هبي ُب فَ َلمَّ افي "ا، قَاَل َصاحي َوقُريَئ بيُسُكوني  ، احلَْْصُب الرَّْميُ ": اْلَكشَّ

ُقوطَةي ُمَتَحرميًكا َوَساكيًنا ادي اْلَمن ْ لضَّ ، َوقُريَئ حطب وحضب ابي ْلَمْصَدري ادي َوْصًفا ابي    (27)   ."الصَّ
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ادي "  فقول الرازي: ْلَمْصَدري َوْصًفا  (    )أي َحْصبُ   َوقُريَئ بيُسُكوني الصَّ " وهذه قراءة شاذة مل يتعرض هلا، ولكن أوردها ابي

يعىن أن هللا وصفهم أبَّنم َحْصب، وهو مصدر   ( 28)أبو حيان يف البحر احمليط ونسبها إىل ابن السميفع وابن أيب عبلة.  

 " الدمياطي:  قال  داللياا،  الشاذة  القراءة  أفادته  ما  وهو  حمصوبون،  أي  املفعول  حم  وعنمبعىن  خبلفهابن  ُب َحصْ )   يصن 

 ( 29)  ( مصدر مبعىن املفعول أي احملصوب".  َجَهنَّمَ 
  " جين:  ابن  إيقاع وقال  على  هو  إمنا  منهما  الثاين  إبسكان  َجَهنَم"  "َحْصُب  و  َجَهنََّم"  "َحْضُب  قرأ:  من  فقراءة 

 ( 30).  املصدر موقع اسم املفعول. كاخللق يف معىن املخلوق، والصيد يف معىن املصيد 
، وهناك  وهذه أيضاً قراءة شاذة مل يتعرض هلا الرازي، ولكن أوردها أبو حيان يف البحر احمليط وعزاها إلبن عباس

 ( 31)قرآءة أخرى شاذة وهى: " حطب جهنم " فعزاها أبو حيان أليب وعلي وعائشة.

تع هللا  قول  عند  جاء  ما  الرازي  عند  الشاذة  القراءات  من  الداليل  املستوى  خيدم  َلُه اىل:"ومما  قَ ب ْ َوَمْن  فيْرَعْوُن  َوَجاَء 

َئةي  خْلَاطي َكاُت ابي  ( .32" )َواْلُمْؤتَفي

أَتْ َباعيهي َوُجُنوديهي قال الرازي: " ْن  عيْنَدُه مي َلُه َأْي َمْن  َمْسُعوٍد   ،َفَمْعىَن َمْن قَ ب ْ رَاَءَة َما ُرويَي َأنَّ اْبَن  َوالَّذيي يُ ؤَكميُد َهذيهي اْلقي

 ( 33)  {".  َوَمْن َمَعهُ } ُرويَي َعْن ُأيَبٍم َوْحَدُه أَنَُّه قَ رَأَ:    {َوَمْن تيْلَقاَءهُ }اَب ُموَسى قَ َرُءوا:  َوأُبَ ياا َوأَ 
َوَمْن  " الشاذة ومعناها: وجاء فرعون َوَمْن تيْلَقاَءهُ يف هذا املثال اعتمد الرازي رمحه هللا على قراءة ابن مسعود وأبياً: "

َن اْلُقُرو  َمُه مي َيةي تَ َقدَّ "، وذكر أهل التفسري قراءة اثلثة منسوبة َوَمْن َمَعهُ وكذا قراءة أيب وحده "  ( 34).ني اخْلَاليَيةي َواأْلَُممي اْلَماضي

: ما يليه يف (، فتكون دالالت األلفاظ جمتمعة ترمي إىلومن حوله):  حتمل نفس املعىن وتؤكده وهي طلحة بن مصرفل

 ( 35)  .وكثر استعماهلا حىت صارت مبنزلة عندي ويف ذميت وما يليين أبي وجه وليين  ، املكان 
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وعليه فيؤول املعىن إىل أن فرعون لعنه هللا مجع ملوسى كل من له صلة به أبي وجه ليدل على كثرة أتباعه ومناصريه 

؛ لذلك كان موسى عليه السالم يظن أن هذا يرهب موسى عليه السالم؛ إذ جاءه وأخوه وحدمها، ليس معهما إال هللا

ۖ  إينَّ َمعيَي َريبمي َسيَ ْهدييني إذا خوفه الناس بطش فرعون وكيده يقول:"  ( 36" )قَاَل َكالَّ

 

 املطلب الرابع: أثر القراءات الشاذة على املستوى الصويت:

وصرفه، فهو العلم الذي خيدم علم األصوات اللغوية: هو العلم الذي يُعىَن أبثر الصوت اللغوي يف تركيب الكالم حنوه  

 ( 37)    بنية الكلمات وتركيب اجلمل يف لغة من اللغات. 

إال  هو  ما  فالصوت  العربية،  والَّتاكيب  الكلمات  بناء  يف  أصالة  اللغة  جوانب  أكثر  يعد  الصويت  الدرس  أن  ذلك 

 حرف معتمد على خمرج معني، كما بينه علماء التجويد. 

كثرية، تتعلق بتغيري صوت )حرف( داخل الكلمة، أو إبداله، أو تغيري حركته، سواء يف بنية  وصور املستوى الصويت  

 الكلمة أو إعراهبا، ومما ظهر من ذلك عند اإلمام الرازي: 

َيةً عند تفسري قوله تعاىل:" يثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوهَبُْم قَاسي ْم مي هي  ( 38" )فَبيَما نَ ْقضي

تْ َباعي "قال الرازي:   يًَّة( بيَكْسري اْلَقافي ليإْلي  ( 39)  . "  َوقُريَئ )قيسي

الشاذة     القراءة  هنا  يًَّة(ذكر  مع   )قيسي بعده،  السني  لكسر  مكسورًا  فجعلته  القاف،  صوت  حركة  يف  مغرية  جاءت 

حذف األلف، وال اختالف يف املعىن؛ إال أَّنم كسروا القاف إتباًعا فقط، وهو ما ذكره املفسرون، ومل يزيدوا على كالم 

حبها ولكن عزاها الدهان  الرازي فيما وقع حتت نظر الباحث من كالمهم، حيث أن هذه القراءة مل ينسبها الرازي لصا

 ( 40)يف كتابه "املغين يف القراءات" للضيب عن رجاله وعن ُيى
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تعاىل:" قوله  تفسري  عند  وذلك  بصوت  صوت  تغيري  ومن  آيَةً ومنها  َخْلَفَك  ليَمْن  ليَتُكوَن  بيَبَدنيَك  يَك  نُ َنجمي " فَاْليَ ْوَم 

(41 ) 

َاني يَك  حمي قَ رَأَ بَ ْعُضُهْم نُ نَ قال: " َّا يَليي اْلَبْحَر، َوَذليَك أَنَُّه طُريَح بَ ْعَد اْلَغَرقي ِبي َيٍة ممي يَك بيَناحي حْلَاءي اْلُمْهَمَلةي، َأْي نُ ْلقي ْن ابي ٍب مي

لي َكأَنَُّه ثَ ْورٌ  احي . قَاَل َكْعٌب: َرَماُه اْلَماُء إيىَل السَّ  ( 42)".  َجَوانيبي اْلَبْحري

حْلَاءي اْلُمْهَمَلةي   (يكَ حمي نُ نَ ة )أورد الرازي رمحه هللا هنا قراء ، ومل ينسبها، وقد ذكرها اإلمام ابن عطية يف احملرر منسوبة ابي

يك)  : وقرأ أيب بن كعب" إىل أيب بن كعب رضي هللا عنه وغريه من القراء، قال: ابحلاء املشددة من التنحية، وهي   (ننحم

  ( 44)  .  َحَكاَها َعْلَقَمُة َعني اْبني َمْسُعودٍ وَ  (43)  " قراءة حممد بن السميفع اليماين ويزيد الربيدي

َن  َتُكونَ وهذا االختالف يف البنية الصوتية للكلمة أدى إىل نشوء معىن مغاير للقراءة املتواترة وهو أن   َيٍة مي َعَلى اَنحي

 (45) .  قَاَل َكْعٌب: َرَماُه اْلَبْحُر إيىَل الساحل كأنه ثور  البحر.   نلقيك بناحية من ساحل، أو  اْلَبْحري 

 

 اخلامتة   

حتت  يندرج  هو أيضا  وداللتها  وصرفها  حنوها  العربية  اللغة  وعلوم  مستوايت  ختدم  وتعليقات  مناذج  من  ذكر  ما  أن كل 

 املستوى الصويت للغة؛ ومن هنا ظهرت يف هذا البحث النتائج التالية:. 

 كما تقدم  يرتبط ارتباط مالزمة وانطباق مع ابقي مستوايت العربية.  –إن علم األصوات     -1

القرآن  -2 على  جلها  يف  معتمدة  منهجية،  علمية  مواقف  الشاذة كانت  القراءات  من  واللغويني  النحاة  مواقف  أن 

 الكرمي وقراءاته، وقد جعلوها مصدراً من مصادراالحتجاج. 
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وض  -3 يف  الشاذة  القراءات  العرب أثر  هلجات  عن  تكشف  اليت  واللغوية  الصرفية  القواعد  وبناء  النحوية  قواعدهم  ع 

 وأقواهلم وأشعارهم.

 هذا وهللا من وراء القصد ؛؛؛ 

نفعنا هللا واايكم مبا فيه من اآلايت والذكر احلكيم، وصلى اللهم وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 

 ب العاملني. وسلم، وآخر دعواان أن احلمد هلل ر 
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