
واإلنسانية العربية العلوم جملة
القصيم العدد)٦(الد،جامعة ص)١(، ص ـ١٤٣٤حمرم(،٩٣-١،  )٢٠١٢نوفمرب/ه

 

والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على الرازيِّأضواٌء الفضِل أيب عند الشاذَِّة للقراءاِت
الشاذَِّة(يف)ه٤٥٤( للقراءاِت )اللوامِح

ـدود. د. أ احلن صاحل بن إبراهيم
والصرف النحو أستاذ

وآداا العربية اللغة االجتماعية،قسم والدراسات العربية اللغة القصيمجام،كلية عة
  

يف( للنشر يف٢٥/٧/١٤٣٢قُدم للنشر وقبل ـ، ـ١٩/١١/١٤٣٢ه )ه

البحث والتصنيِف.ملخص بالتأليف العلوِم أحقُّ الكرِمي القرآِن علوم يف. إنَّ ـِة القرآنيَّ القراءاِت دراسةُ وتأيت
العلوِم ذِه املتعلقِة الدراساِت القر. مقدمِة وأعاريِب التفسِري كتب ـِةوتزخر املقرون القراءاِت هذِه ِمن بكثٍري آِن

معنويَّةً أم لغويَّةً، أم صرفيَّةً، أم حنويَّةً، أكانت سواٌء وتعليِلها؛ وجوِهها عن . بالكشِف

كتاب ذا أصحابها عين اليت الكتِب أشهِر احمليط(وِمن األندلسيِّ) البحر حيَّانَ ـا)ه٧٤٥(أليب مل ؛ ،
أقواٍل ِمن واللغِةيشتملُه والفقِه والقراءاِت التفسِري علماِء ِمن كبريٍة لطائفٍة ـاًء. خمتلفٍة أمس صاحبه فيه أثبت وقد

النور رت مل خمطوطةً تزالُ ال اليت الكتِب ِمن .   كثريةً

كتاب الكتِب هذه القراءاِت(وِمن شواذِّ يف الرازي) اللوامح الفضِل ).  ه٤٥٤(أليب

ا أمهيةَ ـأيتإن ي إذ القراءاِت؛ يف التأليِف حلقاِت ِمن مهمةً حلقةً ميثلُ الكتاب هذا أنَّ ِمن تأيت ملوضوِع
كتاِب جنِّي) احملتسِب(بعد الشواذِّ(وقبلَ)  ه٣٩٢(البِن القراءاِت العكربيِّ) إعراِب البقاِء ).ه٦١٦(أليب

وتصريفيٍة، حنويٍة توجيهاٍت من الرازيِّ كتاِب يف ـِتها؛وملا دراس ـى عل ـزم الع الباحثُ عقد وغريها،
ـالِم وك ـرِمي الك القرآِن ِمن وأدلٍَّة احتجاجاٍت ِمِن هلا أوردوه وما القراءاِت، هذِه يف العلماُء قالَه ما مستظهرا

عنوان حتت ونثِرهم، شعِرهم للقراءاِت: (العرِب واللغويِة والتصريفيَِّة النحويَِّة التخرجياِت على ـشاذَِّةأضواٌء ال
الرازيِّ الفضِل أيب كتاِبه) عند القراءاِت(يف شواذِّ يف ـا)اللوامح أوهل مباحثَ، ثالثِة يف وذلك ، :ـات التوجيه

وثانيها وثالثها: النحويَّةُ، التصريفيَّةُ، اللغويَّةُ: التوجيهات التوجيهات.
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ـد ـ التمهي
الرازي الفضِل :أبو

ـه امس:

                                                 

الكبار: ينظر )١( القراء العرب٢٣٢معرفة الزاهرة٢/٣٠٢، النجوم ـا٥/٧١، كت من املنتخب ـسياق، ال ب
للصرييفيين نيسابور الوعاة٣٣٧لتاريخ بغية النهاية٢/٧٥، غاية الذهب١/٣٦١، شذرات ،٣/٢٩٣.

النهاية )٢( غاية من .١/٣٦١زيادة

السابقة )٣( املصادر .تنظر
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ونشأته :سريته
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الكبار: ينظر )٤( القراء الزاهرة٢٣٢معرفة النجوم النهاية٥/٧١، غاية ،١/٣٦٢.

الزاهر: ينظر )٥( .٥/٧١ةالنجوم

الزاهرة٢/٣٠٢العرب: ينظر )٦( النجوم النهاية٥/٧١، غاية الذهب١/٣٦٣، شذرات ،٣/٢٩٣ .

الكبار: ينظر )٧( القراء النهاية٢٣٢معرفة غاية ،١/٣٦٢ .

النهاية: ينظر )٨( . ١/٣٦٣غاية

الزاهرة: ينظر )٩( .٥/٧١النجوم

احلفاظ: ينظر )١٠( ال٣/١١٢٨تذكرة القراء معرفة الذهب٢٣٢كبار، شذرات ،٣/٢٩٣.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

ـه ـُ :وفات

                                                 

الكبار)١١( القراء .٢٣٣معرفة

الكبار )١٢( القراء النهاية٢٣٣معرفة غاية يف اجلزري ابن ونقله ـ تارخيه يف منده ابِن عن نقالً ١/٣٦٢ـ
الفارسي الغافر عبد .عن

الكبار )١٣( القراء .٢٣٣معرفة

الكبار: ينظر )١٤( القراء احلفاظ٢٣٣معرفة تذكرة النهاية٣/١١٢٨، غاية ـاة١/٣٦١، الوع بغية ،٢/٧٥،
الذهب . ٣/٢٩٣شذرات

احلفاظ: ينظر  )١٥( الزاهرة٣/١١٢٨تذكرة النجوم الوعاة٥/٧١، بغية األعالم٢/٧٥، ،٣/٢٩٤.
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ـُه :مؤلفات

األولُ النحويَّة: املبحثُ التوجيهات
ـاىل١ تع اُهللا ـالَ ق   m f  g h i kj l m n o p q: ـ

r l)١٩(
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الكبار  )١٦( القراء .٢٣٣معرفة

النهاية  )١٧( .١/٣٦٣غاية

النهاية  )١٨( .٣/٢٩٤األعالم: وينظر.١/٣٦١غاية

اآليِة  )١٩( األعراف١٧من سورة .من
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للنحاس: ينظر )٢٠(= القرآن خالويه٢/١١٧إعراب البن القرآن شواذ يف خمتصر ـشاف٤٢، الك ،٢/٥٦،
عطية البن الوجيز والكشاف. ٧/٢٤احملرر القرآن، شواذ يف خمتصر عاصم: ويف عن عصمة .روى

للنحاس: ينظر  )٢١( القرآن تفسري٢/١١٧إعراب يف الوسيط للواحدي، ايد الترتيل٢/٣٥٦القرآن معامل ،
الكشاف٢/٢١٦للبغوي للعكربي٢/٥٦، القرآن إعراب يف التبيان ،١/٥٥٩،.

.٢/٢٧٩الفريد: ينظر  )٢٢(

القرآن: ينظر  )٢٣( تفسري يف البيان .٤/٦٢٥جممع

احمليط  )٢٤( .٤/٢٧٧البحر

املصون: ينظر  )٢٥( ل٥/٢٧٣الدر اإلهلية الفتوحات .٢/١٢٧لجمل،
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للنحاس: ينظر  )٢٦( القرآن الوجيز٢/١١٧إعراب احملرر ـربي٧/٢٤، للعك ـشواذ ال ـراءات الق إعراب ،
١/٥٣١.

احمليط: ينظر  )٢٧( .٤/٢٧٨البحر

القرآن: ينظر  )٢٨( . ٢/١١٧إعراب

.٢/٥٦الكشاف: ينظر  )٢٩(

السعود  )٣٠( أيب .٢/٣٣٣تفسري

احمليط: ينظر  )٣١( ال٤/٢٧٨البحر املصون، .٥/٢٧٣در

املصون  )٣٢( .٢٧٤ـ٥/٢٧٣الدر

اآلية  )٣٣( هود١٦من سورِة .من
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للنحاس: ينظر)٣٤( القرآن احملتسب٢/٢٧٤إعراب ـرآن١/٣٢١، الق إعراب مشكل ـرر١/٣٥٦، احمل ،
احمليط٩/١١الوجيز البحر ـصِره. ٥/٢١٠١٥، خمت يف خالويه ابن يف أُيب٥٩ٍّواقتصر ـى ـسب. عل ون

ـٍمالز عاص إىل القراءةَ لألنباري. خمشريُّ البيان يف منسوبة غري والتبيان٢/٩وهي ـراب٢/٦٩١، وإع
للعكربي الشواذ . ١/٦٥٨القراءاِت

للنحاس:ينظر)٣٥( القرآن النحاس٢/٢٧٥إعراب جعفر أليب واالئتناف القطع ـراب٣٨٥، إع ـشكل م ،
القرآن١/٣٥٦القرآن إعراب غريب يف البيان ،٢/٩.

القرآن: ينظر)٣٦( إعراب يف احمليط٢/٦٩١التبيان البحر ،٥/٢١٠.

احمليط: ينظر)٣٧( املصون٥/٢١٠البحر الدر اإلهلية٦/٢٩٨، الفتوحات ،٢/٣٨٦.

احمليط: ينظر)٣٨( املصون٥/٢١٠البحر الدر ،٦/٢٩٨.
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للنحاس: ينظر)٣٩( القرآن احملتسب٢/٢٧٥إعراب ـرآن١/٣٢١، الق إعراب مشكل ـرر١/٣٥٦، احمل ،
البيان٩/١١٩الوجيز جممع البيان٥/٢٢٣، ،٢/٩،

الوجيز: ينظر)٤٠( .٩/١١٩احملرر

البيان: ينظر)٤١( .٥/٢٢٣جممع

.٢/٩البيان: ينظر)٤٢(
الشواذ: ينظر)٤٣( القراءات .١/٦٥٨إعراب

اآلية)٤٤( ـبأ٤٠من س سورِة .من

ا٢/٦١١الفريد: وينظر. ١/٣٢١احملتسب)٤٥( البحر . ٥/٢١٠حمليط،

. ٢/٢١٠الكشاف)٤٦(

السابق)٤٧( .٢/٢١٠املصدر
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تعاىل٣ قولُه )٤٨(m  A  B  C  D  E  F  G    H  l: ـ
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الرعد٢٩اآلية)٤٨( سورِة .من

.٢/٧٥٨التبيان)٤٩(

القرآن)٥٠( شواذ يف .٦٧خمتصر

.٢٧١اإلحتاف)٥١(

الوجيز)٥٢( .١٠/٤٠احملرر

احمليط)٥٣( .٥/٣٩٠البحر

املشكالت٢/٢٨٨الكشاف: ينظر)٥٤( كشف البيان١/٦٣٢، الفريد٢/٥١، ـدير٣/١٣٦، الق ـتح ف ،
٣/٨١.

القرآن: ينظر)٥٥( إعراب . ١/٣٩٨مشكل

املشكالت: ينظر)٥٦( البيان١/٦٣٢كشف ،٢/٥١.

للزجاج)٥٧( وإعرابه القرآن .٣/١٤٨معاين
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الوجيز: وينظر. ١/١٦٦الكتاب )٥٨( ـيط١٠/٤٠احملرر احمل ـر البح ـصون٥/٣٨٩، امل ـدر ال ،٧/٤٧،
اإلهلية . ٢/٥٠٤الفتوحات

البيان)٥٩( لألخفش: وينظر. ١٣/١٤٥جامع القرآن .٢/٥٩٧معاين

احمليط )٦٠( .٥/٣٩٠البحر

الشواذ: ينظر )٦١( القراءات .١/٧٢٧إعراب

الذبياين )٦٢( النابغة .هو
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احمليط)٦٣(= املصون١/٥١البيان: وينظر. ٥/٣٩٠البحر الدر ،٧/٤٨.

للزجاج: ينظر)٦٤( وإعرابه القرآن للنحاس٣/١٤٨معاين القرآن إعراب القرآن٢/٣٥٧، إعراب مشكل ،
املشكالت١/٣٩٨ كشف البيان١/٦٣٢، احمليط١/٥١، البحر ،٥/٣٩٠

اآلية)٦٥( النحل١١٢من سورة . من

يف)٦٦( كما عقيل، بن وعبيد األودي وداود الفضل بن وعباس نصر بن علي عمرو أيب عن ذلك روى الذي
احلاشية يف املصادِر .التاليةغالِب

القراءات: ينظر)٦٧( السبعة٨٣علل للفارسي٣٧٦، احلجة ـن٥/٨٠، الب وعللها السبع القراءات إعراب ،
العشر١/٣٦٢خالويه القراءات يف الغاية الوسيط١٨٩، الوجيز٣/٨٨، احملرر البيان١٠/٢٤٢، جممع ،

احمليط٦/٥٩٩ البحر الكشاف. ٥/٥٤٣، يف نسبة ال٢/٣٤٧وبدون إعراب الشواذ، ،١/٧٧١قراءات
،٣/٢٤٩الفريد

القرآن. ٢٨١اإلحتاف)٦٨( ألحكاِم اجلامِع ـن((: ١٠/١٩٤ويف واب عاصم بن ونصر غياث بن حفص وقرأ
عنه وير فيما عمرو وأبو واحلسن إسحاق القدير. ))أيب فتح يف .٣/٢٠٠ومثله

القراءات: ينظر)٦٩( يف الفارسي٣٧٦السبعة علي أليب احلجة ـرأ. ٥/٨٠، ق ـه أنَّ مسعوٍد ابِن عن : وروي

)واجلوع اخلوف اُهللا ـ) فأذاقَها ل ذكر وال اخلوِف ).  ِلباس(بتقدمي
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القراءات: ينظر)٧٠( الكشاف٢/٨٣علل الوجيز٢/٣٤٧، احملرر ـشواذ١٠/٢٤٢، ال ـراءات الق إعراب ،
١/٧٧١.

اآلية)٧١( البقرة١٥٥من سورِة .من

البيان: وينظر. ٥/٨٢احلجة)٧٢( .٦/٥٩٩جممع

احمليط: ينظر)٧٣( املصون٥/٥٤٣البحر الدر ،٧/٢٩٣.

الشواذ: ينظر)٧٤( القراءات .١/٧٧١إعراب

وعللها: ينظر)٧٥( السبع القراءات . ١/٣٦٢إعراب

احمليط: ينظر)٧٦( املصون٥/٥٤٣البحر الدر الكشاف. ٧/٢٩٤، يف موجود .٢/٣٤٧وهو
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القراءات)٧٧( .٨٤ـ٢/٨٣علل

٢/٨٠٨التبيان: ينظر)٧٨(
.٣/٢٤٩الفريد: ينظر)٧٩(

املصون: ينظر)٨٠( .٧/٢٩٤الدر

اآلية)٨١( ومتامها٨٠من الكهف، سورة وكُفْرا … : من طُغيانا يرِهقَهما أنْ .فَخِشينا

الكشاف٢/٣٣احملتسب: ينظر)٨٢( الوجيز٢/٣٣٩، احملرر احمليط١٠/٤٣٧، البحر ـصون،٦/١٥٥، امل الدر
٧/٥٣٨  .

للنحاس: ينظر)٨٣( القرآن احملتسب٢/٤٦٤إعراب ـشواذ٢/٣٣، ال ـراءات الق إعراب ـان٢/٣١، التبي ،
٢/٨٥٨.

احمليط: ينظر)٨٤( .٦/١٥٥البحر



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء

 

 

١٧

                                                 

،٢/٣٣احملتسب: ينظر)٨٥(
. ٢/٣٣احملتسب)٨٦(

اجلنائز)٨٧( كتاب يف البخاري هلْ: باب(أخرجه فمات الصيبُّ أسلم عليهإذا قيلَ: باب(و) ١١٣يصلَّى ما
املشركني أوالِد ميجِّسانه((: بلفظ) ١٣٩يف أو ينصِّرانه أو يهوِّدانه فأبواه الفطرِة على ولدي مولوٍد .))كُلُّ

نصب. ١/٣٩٦الكتاب: ينظر)٨٨( سيبويه جعل) اللذان(وأجازي أن ـه) مها(على ل موضع ال فصٍل ضمري
اإلعراِب الفريد٢/٣٣احملتسب: وينظر. من ،٣/٣٦٤.

.٢/٣٤احملتسب: ينظر)٨٩(

الشواذ)٩٠( القراءات .٢/٣١إعراب



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل٦ قوله )٩٢(m Ñ       Ò Ó      Ô l: ـ
.

                                                                                                                   

احمليط)٩١(= .٦/١٥٥البحر

اآلية)٩٢( الكهف١٠٩من سورة . من

تعاىل: أي)٩٣( قوِله ِمدادا: يف رحالب كانَ لَو .قُلْ

يف)٩٤( وعزوها القراءةُ القرآن: تنظر شواذ يف احملتسب٨٢خمتصر الكشاف٢/٣٥، البيان٢/٤٠٤، جممع ،
القرآن٥/٧٦٨ ألحكام اجلامع احمليط١١/٦٨، البحر املصون٦/١٦٩، الدر ،٧/٥٥٨.

القرآن)٩٥( ألحكام .١١/٦٨اجلامع

وينظر٢/٣٥احملتسب)٩٦( البيان: ، الفريد٥/٧٦٨جممع القرآن٣/٣٧٧، ألحكام اجلامع ،١١/٦٨.
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تعاىل٧ قوله )١٠٠( m ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »l: ـ
.

                                                 

البيان. ٢/٣٥احملتسب: ينظر)٩٧( جممع يف الطربسي ـ أيضا ـ عنه ـد٥/٧٦٨ونقلَه الفري يف واهلمذاين ،
٣/٣٧٧.

نوح١٧اآلية)٩٨( سورة .من

احمليط: ينظر)٩٩( املصون٦/١٦٩البحر الدر اإلحتاف٧/٥٥٨، ،٢٩٦ .

اآلية)١٠٠( ـه٩٧من ط سورة .من

الوجيز٢/٥٦احملتسب: ينظر)١٠١( احملرر ألحك١١/١٠٢، اجلامع القرآن، ـيط١١/٢٤٢ام احمل ـر البح ،
٦/٢٧٥،

املصون .٢٢٣.  ٨/٩٥الدر

الوجيز: ينظر)١٠٢( ١١/١٠٢احملرر
التبيان٢/٥٦احملتسب: ينظر)١٠٣( الفريد٢/٩٠٣، الشهاب٣/٤٥٩، حاشية ،٦/٢٢٤.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

                                                 

وإعرابه)١٠٤( القرآن .٣/٣٧٥معاين

القرآن: ينظر)١٠٥( القرآن٢/١٩٠معاين جماز ،٢/٢٧  .

.٣/٩٧٨) مسس(الصحاح: رينظ)١٠٦(

الوجيز٢/٤٤٥الكشاف: ينظر )١٠٧( احملرر ،١١/١٠٢.

الغيب: ينظر )١٠٨( .٢٢/٩٧مفاتيح

البيضاوي: ينظر )١٠٩( السعود٦/٢٢٣تفسري أيب تفسري ،٣/٦٦٣.

الشواذ: ينظر)١١٠( القراءات التبيان٢/٨٩إعراب ،٢/٩٠٣.

احمليط)١١١( املصون٦/٢٧٥البحر الدر ،٨/٩٦.



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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تعاىل٨ قوله )١١٢(m w x y z l: ـ
.
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احلج٢٧اآليةمن)١١٢( سورة .من

الوجيز: ينظر)١١٣( الفريد١١/١٩٣احملرر احمليط٣/٥٣١، البحر املصون٦/٣٦٤، الدر ،٨/٢٦٤. 

.٣/٥٣٠الفريد: ينظر)١١٤(

القرآن: ينظر)١١٥( شواذ يف احملتسب٩٥خمتصر ،٢/٧٨  .

اآلية)١١٦( احلج٢٦من سورة .من

ال: وينظر. ٢/٧٨احملتسب)١١٧( القراءات الفريد٢/١٣٦شواذإعراب ،٣/٥٣١ .

احمليط)١١٨( املصون٦/٣٦٤البحر الدر ،٨/٢٦٤.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل٩ قوله )١٢٣(m b  c    d e f g h l: ـ
.

                                                 

الغيب٣/٣٠الكشاف: ينظر)١١٩( مفاتيح الوجيز٢٣/٢٥، احملرر ـرآن١١/١٩٣، الق ـام ألحك اجلامع ،
احمليط١٢/٣٧ البحر املصون٦/٣٦٤، الدر القدير٨/٢٦٤، فتح إعراب. ٣/٤٤٨، يف نسبٍة بدون وهي

الش التبيان٢/١٣٦واذالقراءات الفريد٢/٩٤٠، السعود٣/٥٣٠، أيب تفسري ،٤/٢١ .

املصون)١٢٠( . ٨/٢٦٤الدر

الوجيز)١٢١( . ١١/١٩٣احملرر

احمليط: ينظر)١٢٢( املصون٦/٣٦٤البحر الدر ،٨/٢٦٤.

املؤمنون١١٢اآلية)١٢٣( سورة .من

الفريد٢/١٨٩البيان: ينظر)١٢٤( احمليط٣/٥٨٢، البحر ،٦/٤٢٤.

.٢/٩٦١التبيان)١٢٥(
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املصون)١٢٦(= .٨/٣٧٣الدر

الوجيز)١٢٧( احمليط١١/٢٥٨احملرر البحر املصون٦/٤٢٤، الدر ،٨/٣٧٣.

الشواذ٢/٩٦١التبيان: ينظر)١٢٨( القراءات إعراب الفريد٢/١٦٧، ،٣/٥٨٢.

احمليط: ينظر)١٢٩( املصون٦/٤٢٤البحر الدر ،٨/٣٧٣.

املصون: ينظر)١٣٠( . ٨/٣٧٣الدر

الشواذ)١٣١( القراءات . ٢/١٦٨إعراب

احمليط)١٣٢( وانظر٦/٤٢٤البحر املصون: ، .٨/٣٧٣الدر

املصون٣/٥٨٢الفريد: ينظر)١٣٣( الدر ،٨/٣٧٣.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل١٠ قوله .m t u v w x  y          z l: ـ

                                                 

الفرقان٢٥اآلية)١٣٤( سورة .من

القراءات٤٦٤السبعة: ينظر)١٣٥( علل وعللها٢/٢١٦، السبع القراءات إعراب ـراء٢/١٢٠، للق احلجة ،
املبسوط٥/٣٤١السبعة السبع٣٢٣، القراءات وجوه عن الكشف ،٢/١٤٥.

الوجيز٢/١٢١احملتسب: ينظر)١٣٦( احملرر ـرآن١٢/٢٠، الق ألحكام اجلامع ـيط١٣/٢٤، احمل ـر البح ،
الفريد. ٦/٤٩٤ صاحب القراءةَ نسبة٣/٦٢٨وأورد .دونَ

.٢/١٢١احملتسب)١٣٧(

الوجيز: ينظر)١٣٨( الفريد١٢/٢٠احملرر ا٣/٦٢٩، املصون، .٨/٤٧٨لدر

). بتصرف(١٢٢ـ٢/١٢١احملتسب)١٣٩(



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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تعاىل١١ قوله )١٤٣(m q r s t l: ـ

                                                 

احمليط)١٤٠( .٦/٤٩٤البحر

املصون)١٤١( . ٨/٤٧٨الدر

. ٣/٦٢٩: الفريد)١٤٢(

اآلية)١٤٣( النمل٦٠من سورة . من

الوجيز: ينظر)١٤٤( احمليط١٢/١٢٤احملرر البحر ،٧/٨٩.

القرآن: ينظر)١٤٥( شواذ يف احملتسب١١٠خمتصر ال٢/١٤٢، الوجيز٣/١٤٨كشاف، احملرر ،١٢/١٢٤.

.٣٣٨اإلحتاف)١٤٦(

الشواذ: ينظر)١٤٧( القراءات الفريد٢/٢٤٢إعراب ،٣/٦٩٢.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

…
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اإلنشاِء)١٤٨( خالف باخلِرب .يعين

اآلية)١٤٩( النمل٥٩من سورة .من

.  ٣/٦٩٢الفريد: وينظر. ٢/١٤٢احملتسب)١٥٠(

اآلية)١٥١( النحل١٧من سورة .من

احملي)١٥٢( .٧/٨٩طالبحر

السابق: ينظر)١٥٣( .٧/٨٩املصدر

الوجيز)١٥٤( .١٢/١٢٤احملرر



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء

 

 

٢٧

تعاىل١٢ قوله )١٥٨( m a b c d e fl: ـ
.

                                                 

.٣/٦٩٢الفريد: وينظر. ٣/١٤٨الكشاف)١٥٥(

املصون)١٥٦( وينظر٨/٦٣٠الدر اإلهلية: ، . ٣/٣٢٢الفتوحات

الوجيز: ينظر)١٥٧( .١٢/١٢٤احملرر

اآلية)١٥٨( القصص٢٣من سورة . من

للز: ينظر)١٥٩( وإعرابه القرآن ـة٤/١٣٩جاجمعاين زجنل البن القراءات حجة ـرآن٥٤٣، الق ـام ألحك ـامع اجل ،
١٣/٢٦٩.

القاسم. ٣/١٦١الكشاف)١٦٠( أبو وقياٍم((: قال كِصياٍم فقياس بالكسِر الرِّعاء . ))وأمَّا

احمليط: ينظر)١٦١( املصون٧/١١٣البحر الدر اإلهلية٨/٦٦٣، الفتوحات ،٣/٣٤٤ .



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل١٣ قوله )١٦٦( m N O    P  Ql: ـ

                                                 

احمليط: ينظر)١٦٢( املصون٧/١١٣البحر الدر ،٨/٦٦٣  .

الشواذ: ينظر)١٦٣( القراءات .٢/٢٥٧إعراب

احمليط: ينظر)١٦٤( املصون٧/١١٣البحر الدر ،٨/٦٦٣.

الشواذ: ينظر)١٦٥( القراءات احمليط. ٢/٢٥٧إعراب البحر يف حيان أبو يكون٧/١١٣َوذكر أن جيوز أنه
املضاِف حذِف ذلك. على يوضح .ومل

اآلية)١٦٦( العنكبوتمن٨من . سورة

للزجاجالقرآنمعاين)١٦٧( الوجيز٤/١٦١وإعرابه احملرر احمليط١٢/٢٠٤، البحر ،٧/١٤٢.

التبيان٢/٥٥٠القرآنإعرابمشكل)١٦٨( . ١٠٣٠ـ٢/١٠٢٩،

الشواذ)١٦٩( القراءات ٢/٢٧٠إعراب



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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القرآن)١٧٠( شواذ يف .١١٤خمتصر

القرآن)١٧١( ألحكام القد١٣/٣٢٩اجلامع فتح .٤/١٩٣ير،

احمليط)١٧٢( املصون: وينظر. ٧/١٤٢البحر . ٩/١٢الدر

الغيب٣/١٨٤الكشاف: ينظر)١٧٣( مفاتيح الشواذ٢٥/٣٢، القراءات إعراب ،٢/٢٧٠    .

احمليط: ينظر)١٧٤( .٧/١٤٢البحر

احمليط)١٧٥( .٧/١٤٢البحر



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل-١٤ )١٧٦( m Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   Öl: قولُه

 

                                                 

اآلية)١٧٦( الروم٥٠من سورة . من

الوجيز: ينظر)١٧٧( ا١٢/٢٦٩احملرر البحر٢/١٠٠٨ملوضح، النشر٧/١٧٩احمليط، ـاف٢/٣٤٥، اإلحت ،
٣٤٨.

الشواذ٢/١٠٤٢التبيان: ينظر)١٧٨( القراءات إعراب ألحكام٢/٢٨٤، اجلامع . ١٤/٤٥القرآن،

الكشاف٢/١٦٥احملتسب)١٧٩( الوجيز٣/٢٠٧، احملرر احمليط١٢/٢٦٩، البحر ،٧/١٧٩ .

. ٣/٧٦٣الفريد: وينظر. ٢/١٦٥احملتسب)١٨٠(

احمليط: ينظر)١٨١( املصون٧/١٧٩البحر الدر ،٩/٥٣.



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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تعاىل١٥ قولُه )١٨٧(m W X Y Z [  \ l: ـ

                                                 

املصون: وينظر. ٧/١٧٩احمليطالبحر)١٨٢( .٩/٥٣الدر

الشاعِر)١٨٣( بقوِل لذلك الفتِح أبو قطْ: * مثَّلَ الذئب رأيت هلْ بضيٍح . ٢/١٦٥احملتسب. ؟* جاءوا

الوجيز: وينظر. ٢/١٦٥احملتسب)١٨٤( ا١٢/٢٦٩احملرر القرآن، ألحكام ـيط١٤/٤٥جلامع احمل ـر البح ،
٧/١٧٩ .

املصون: ينظر)١٨٥( السعود٩/٥٣الدر أيب تفسري ،٤/٣٦٨.

املصون)١٨٦( . ٩/٥٣الدر

اآلية)١٨٧( سبأ٣٣من سورة . من

الوجيز: ينظر)١٨٨( . ١٣/١٤١احملرر

املصون)١٨٩( .١٩١ـ٩/١٩٠الدر



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

                                                 

القرآن: ينظر)١٩٠( شو٣/٣٤٩إعراب يف خمتصر القرآن، احملتسب١١٢اذ ،٢/١٩٤،
احمليط)١٩١( .٧/٢٨٣البحر

التبيان٣/٢٦١الكشاف: ينظر)١٩٢( الشواذ٢/١٠٦٩، القراءات إعراب الفريد٢/٣٣٤، ،٤/٧٣.

الشواذ٢/١٠٦٩التبيان: ينظر)١٩٣( القراءات إعراب الفريد٢/٣٣٥، احمليط٤/٧٣، البحر ،٧/٢٨٣.

. ٢/١٩٤احملتسب)١٩٤(

ا)١٩٥( .٣/٣٥٠لقرآنإعراب

.٣/٢٦١الكشاف)١٩٦(

املصون)١٩٧( السعود: وينظر. ٩/١٩١الدر أيب . ٤/٤٦٠تفسري



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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احمليط: ينظر)١٩٨( املصون٧/٢٨٣البحر الدر ،٩/١٩١ .

املصون)١٩٩( .١٩٢ـ٩/١٩١الدر

األمشوين: ينظر)٢٠٠( .  ٢/٢٨٠شرح

فاطر)٢٠١( سورة من األوىل اآلية . من

ل: ينظر)٢٠٢( القرآن املصون٣/٣٥٩لنحاسإعراب الدر .٤/٣٣٧القديرفتح،٩/٢٠٩،

وإعرابهمعاين)٢٠٣( مبتدأ،. ٤/٢٦١القرآن على الرفع املدِحوالنصبويوجَّه .على

القرآن: ينظر)٢٠٤( شواذ يف احملتسب١٢٣خمتصر ـرآن٤/٨١الفريد،٢/١٩٨، الق ـام ألحك ـامع اجل ،
١٤/٣١٩ .



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

                                                 

.٢/١٩٨احملتسب)٢٠٥(

يفهذهتنظر)٢٠٦( الشواذإعراب: األوجه البحر٢/٣٤١القراءات املصون٧/٢٩٧احمليط، الدر ،٩/٢٠٩،
القراءات: ينظر)٢٠٧( احمليط٢/٣٤١الشواذإعراب البحر ،٧/٢٩٧ .

.٣/٢٦٦الكشاف)٢٠٨(

احمليط)٢٠٩( .٧/٢٩٧البحر
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اآلية)٢١٠( فاطر٨من سورة . من

الوجيز: ينظر)٢١١( احملي١٣/١٥٧احملرر البحر املصون٧/٣٠١ط، الدر ،٩/٢١٤.

احمليط)٢١٢( جدا(٧/٣٠١البحر يسري املصون: وينظر). بتصرف .٩/٢١٤الدر

الصافات٥٥اآلية)٢١٣( سورة .من

،٤/١٣١،١٣٣الفريد: ينظر)٢١٤(
القراءات٥٤٨السبعة: ينظر)٢١٥( علل القرآن٢/٣١٩، شواذ يف خمتصر احملتسب١٢٨، ،٢/٢١٩.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

                                                 

ا: ينظر)٢١٦( للفراءإعراب البيان٢/٣٨٦لقرآن جامع للزجاج٢٣/٦١، وإعرابه القرآن معاين ،٤/٣٠٥،
القرآن٢/٢٢٠احملتسب إعراب مشكل الوجيز٢/٦١٣، احملرر ،١٣/٢٣٦  .

للنحاس: ينظر)٢١٧( القرآن الكشاف٣/٤٢٢إعراب ،٣/٣٠١.

.٤/١٣٣الفريد: وينظر. ٢/٢٢٠احملتسب)٢١٨(

احمليط)٢١٩( املصون: ظروين. ٧/٣٦١البحر .٣١٣ـ٩/٣١٢الدر



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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احمليط)٢٢٠( .٣٦٢ـ٧/٣٦١البحر

املصون)٢٢١( .٩/٣١٣الدر

احمليط)٢٢٢( املصون: وينظر. ٧/٣٦١البحر .٩/٣١٢الدر

القمر٢٤اآلية)٢٢٣( سورة .من

لألخفش: ينظر)٢٢٤( القرآن ـرآن٢/٧٠٠معاين الق ـراب إع مشكل ـشكالت٢/٧٠٠، امل ـشف ك ،
. ٤/٣٩٦الفريد،٢/٤٠٦البيان،٢/١٣٠١

الوجيز٢/٢٩٨احملتسب: ينظر)٢٢٥( احملرر البيان١٤/١٥٨، جممع ـام٩/٢٨٨، ألحك اجلامع ـرآن، الق
احمليط١٧/١٣٧ البحر املصون: وينظر. ٨/١٧٩، القدير١٠/١٣٩الدر فتح ،٥/١٢٥ .



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم
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الشواذإعراب،٢/١١٩٤التبيان: ينظر)٢٢٦( الفريد٢/٥٣١القراءات ،٤/٣٩٧ .

ا)٢٢٧( القمر٢٥آليةمن سورة .من

ـشواذ٢٩٩ـ٢/٢٩٨احملتسب: ينظر)٢٢٨( ال القراءات إعراب ـرآن٢/٥٣١، الق ـام ألحك ـامع اجل ،
الوجيز١٧/١٣٨ احملرر الفريد١٤/١٥٨، ،٤/٣٩٧.

البيان٢/٢٩٨احملتسب: ينظر)٢٢٩( جممع القرآن٩/٢٨٨، ألحكام اجلامع ،١٧/١٣٨
اآلية)٢٣٠( القمر٩من سورة .من

الشعراء١١١اآليةمن)٢٣١( سورة .من

اآلية)٢٣٢( الشعراء١٨من سورة .من

.٢/٢٩٩احملتسب)٢٣٣(
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احمليط)٢٣٤(  .٢/١١٩٤التبيان: وينظر. ١٨٠ـ٨/١٧٩البحر

.٤/٣٩٧الفريد: ينظر)٢٣٥(

الوجيز: ينظر)٢٣٦( .١٤/١٥٨احملرر

الواقعة٣ـ١اآليات)٢٣٧( سورة .من

للفراء: ينظر)٢٣٨( القرآن للزجاج٣/١٢١معاين وإعرابه القرآن معاين واالئتناف٥/١٠٧، القطع ،٧٠١،
القرآن إعراب التبيان٢/٧١٠مشكل اإلحتاف٢/١٢٠٢، ،٤٠٧.



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

m a b c       l

                                                                                                                   

للزجاج: ينظر)٢٣٩(= وإعرابه القرآن للنحاس٥/١٠٧معاين القرآن أعراب ـواذ٤/٣٢٢، ش يف ـصر خمت ،
وعللها١٥٠القرآن السبع القراءات إعراب املشكال٣٤٢، كشف .٢/١٣١٣ت،

الوجيز. ٢/٣٠٧احملتسب: ينظر)٢٤٠( احملرر يف البيان١٤/٢٤٨وهكذا ذكٍر٩/٣٢٢وجممع دون ولكن
. لليزيدي

ـرآن. ٢٠٤ـ٨/٢٠٣البحر: ينظر )٢٤١( الق إعراب مشكل يف القراءةُ تنسِب ـشاف٢/٧١٠ومل الك ،
البيان٤/٥٦ التبيان٢/٤١٤، الشواذ٢/١٢٠٢، القراءات إعراب الفريد٢/٥٤٩، أيب٤/٤١٦، تفسري ،

.٥/٢٥٥السعود

القرآن)٢٤٢( شواذ يف . ١٥٠خمتصر

املصون)٢٤٣( .١٠/١٩٣الدر

القرآن: ينظر)٢٤٤( .٣/١٢١معاين

وإعرابه: نظر)٢٤٥( القرآن . ٥/١٠٧معاين



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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احمليط)٢٤٦(  .٨/٢٠٤البحر

احمليط)٢٤٧( .٨/٢٠٤البحر

.٢/٣٠٧احملتسب: ينظر)٢٤٨(

املشكال: ينظر)٢٤٩( ـرآن٢/١٣١٣تكشف الق إعراب مشكل ـان٢/٧١٠، البي ـراب٢/٤١٤، إع ،
الشواذ الفريد٢/٥٤٩القراءات السعود٤/٤١٦، أيب تفسري ،٥/٢٥٥ .

اإلحتاف٢/١٢٠٢التبيان: ينظر)٢٥٠( ،٤٠٧ .

القرآن)٢٥١( إعراب يسري(٢/٧١٠مشكل القرآن: وينظر). بتصرف . ٤/٣٢٢إعراب

الوجيز: ينظر)٢٥٢( . ١٤/٢٢٩احملرر



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم
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اآلية)٢٥٣( نوح٢٣من سورة . من

للفراء: ينظر)٢٥٤( القرآن للزجاج٣/١٨٩معاين وإعرابه القرآن معاين ـرآن٥/٢٣١، الق إعراب مشكل ،
البيان٢/٧٦١ التبيان٢/٤٦٥، القدير٢/١٢٤٢، فتح ،٥/٣٠١.

القرآن: ينظر)٢٥٥( وعللها٥/٤١إعراب السبع القراءات إعراب شوا٢/٣٩٦، يف خمتصر القرآن، ،١٦٢ذ
القرآن إعراب الكشاف٢/٧٦١مشكل الوجيز٤/١٤٣، احملرر الغيب١٥/١٢٣، مفاتيح ،٣٠/١٢٨.

احمليط: ينظر)٢٥٦( الشواذ. ٨/٣٤٢البحر القراءات إعراب يف منسوبٍة غري القراءةُ التبيان٢/٦٢٣ووردت ،
الفريد٢/١٢٤٢ السعود٤/٥٣٦، أيب تفسري ،٥/٤٠٠ .

ومعانيه٣/١٨٩القرآنمعاين: ينظر)٢٥٧( القرآن إعراب وعلِلها٥/٤١، السبع القراءات إعراب ،٢/٣٩٦.

الغيب: وينظر. ١٤٤ـ٤/١٤٣الكشاف)٢٥٨( الفريد٣٠/١٢٨مفاتيح ،٤/٥٣٦.



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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القرآن)٢٥٩( .٥/٤١إعراب

الوجيز: ينظر)٢٦٠( . ١٥/١٢٣احملرر

احمليط٤/١٤٤الكشاف: ينظر)٢٦١( البحر ا٨/٣٤٢، أيب تفسري ـب: وينظر. ٥/٤٠٠لسعود، الغي مفاتيح
الفريد٣٠/١٢٨ ،٤/٥٣٦.

للنحاس: ينظر)٢٦٢( القرآن احمليط٤/٤٢إعراب البحر ،٨/٣٤٢.

احمليط: ينظر)٢٦٣( .٨/٣٤٢البحر

احمليط)٢٦٤( .٨/٣٤٢البحر



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم
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السابق: ينظر)٢٦٥( . ٨/٣٤٢املصدر

للزجاج: ينظر)٢٦٦( وإعرابه القرآن ل٥/٢٣١معاين القرآن إعراب السبع٥/٤٢لنحاس، القراءات إعراب ،
القرآن٢/٣٩٦وعللها إعراب مشكل التبيان٢/٧٦٢، ،٢/١٢٤٢.

القرآن: ينظر)٢٦٧( القرآن٥/٤٢إعراب إعراب مشكل ،٢/٧٦٢،
املدثر٣٠اآلية )٢٦٨( سورة .من

القرآن: ينظر)٢٦٩( ألحكام املصون١٩/٨١اجلامع الدر ،١٠/٥٤٧.

احمليط)٢٧٠( و٨/٣٧٥البحر املصون: ينظر، .١٠/٥٤٧الدر



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء
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للزجاج: ينظر)٢٧١( وإعرابه القرآن الكشاف٥/٢٤٨معاين الفريد٤/١٥٩، ـصون٤/٥٦٥، امل ـدر ال ،
السعود١٠/٥٤٨ أيب تفسري ،٥/٤٢٢.

املصون: ينظر)٢٧٢( .١٠/٥٤٨الدر

وإعرابه)٢٧٣( القرآن .٥/٢٤٨معاين

الفريد٤/١٥٩الكشاف: ينظر)٢٧٤( الس٤/٥٦٥، أيب تفسري .٥/٤٢٢عود،

الوجيز٢/٣٣٨احملتسب: ينظر)٢٧٥( احملرر الغيب١٥/١٨٧، مفاتيح الشواذ٣٠/١٧٩، القراءات إعراب ،
٢/٦٤٢.

الوجيز٢/٣٣٨احملتسب: ينظر)٢٧٦( احملرر الغيب١٥/١٨٧، مفاتيح ،٣٠/١٧٩.

الشواذ)٢٧٧( القراءات .٢/٦٤٢إعراب



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم
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املصون: ينظر)٢٧٨( .١٠/٥٤٩الدر

اآلية)٢٧٩( البقرةمن٦من . سورة

احمليط: ينظر)٢٨٠( .١/٤٥البحر

القرآن: ينظر)٢٨١( شواذ يف الشواذ٢خمتصر القراءات إعراب ،١/١١٢ .

احمليط)٢٨٢( .١/٤٥البحر

ـ)٢٨٣( واملد القاِف بكسِر ـ األرض: الِقواُء قفر .



الشاذَِّة للقراءاِت والتصريفيِة النحويِة التخرجياِت على  ...أضواٌء

 

 

٤٧

تعاىل٢ قوله )٢٩٠(m § ̈  © ª « ¬ l: ـ
.

                                                 

اآلية)٢٨٤( اآلية٩٨من ومن التوبة، سورة الفتح٦من سورة .من

كث)٢٨٥( ابن عمروقرأ وأبو بالفتح) السُّوء: (ري والباقون ـراءات٣١٦السبعة: ينظر. (بالضمِّ، الق إعراب ،
وعللها السبع١/٢٥٢السبع القراءات وجوه عن الكشف احمليط١/٥٠٥، البحر املصون٥/٩١، الدر ،

٦/١٠٥ (

احمليط)٢٨٦( . ١/٤٥البحر

الشواذ)٢٨٧( القراءات . ١١٣ـ١/١١٢أعراب

للق)٢٨٨( السبعةاحلجة .١/٢٤٨راء

املصون)٢٨٩( .١/١٠٨الدر

اآلية)٢٩٠( األعراف١٦٣من سورة .من
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القرآن: ينظر)٢٩١(= شواذ يف الكشاف٤٧خمتصر ـوجيز٢/١٠٠، ال احملرر ـيط٧/١٨٧، احمل ـر البح ،
الغيب٤/٤١١ مفاتيح للعكربي. ١٥/٣١، الشواذ القراءات إعراب يف نسبة ـامع١/٥٦٨وبدون واجل ،

ال السعود٧/٣٠٥قرآنألحكام أيب وتفسري القدير٢/٤٢٢، وفتح ،٢/٢٥٧.

احمليط)٢٩٢( املصون٤/٤١١البحر الدر ،٥/٤٩٣.

الشواذ)٢٩٣( القراءات .٥٦٩ـ١/٥٦٨إعراب

الغيب: ينظر)٢٩٤( السعود١٥/٣١مفاتيح أيب تفسري .٤٢٢ـ٢/٤٢١،

اآلية)٢٩٥( التوبة٤٦من سورة .من

املسافرالزاد: العدَّةُ)٢٩٦( إليه حيتاج ما ومجيع .والراحلةُ،

الكشاف١/٢٩٢احملتسب: ينظر)٢٩٧( الوجيز٢/١٥٤، احملرر ـيط٨/١٩٤، احمل البحر ـدر٥/٤٨، ال ،
.٦/٥٧املصون
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العرب: وينظر. ١/٢٩٢احملتسب)٢٩٨( .٣/٢٨٦) عدد(لسان

اآليِة)٢٩٩( النور٣٧من سورِة . من

القرآن)٣٠٠( الوجيز١/٢٩٢احملتسب: روينظ. ٢/٢٥٤معاين احملرر ،٨/١٩٤ .

الفريد٢/١٥٤الكشاف: ينظر)٣٠١( السعود٢/٤٧٤، أيب تفسري ،٢/٥٥٩.

.٢٩٣ـ١/٢٩٢احملتسب)٣٠٢(
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احمليط)٣٠٣( .٥/٤٨البحر

الوجيز: ينظر)٣٠٤( احمليط٨/١٩٤احملرر البحر املصون٥/٤٨، الدر ،٦/٥٨.

احمليط: ينظر)٣٠٥( .٥/٤٨البحر

اآلية)٣٠٦( يوسف١٠من سورة . ِمن

تعاىل  )٣٠٧( قوله يف نفسها السورِة يف الثاين ـبِّ: املوضع اجلُ ـِة ِغياب يف لُوهعجي أَنْ وأَجمعوا ِبِه ذَهبوا فَلَمَّا
.اآلية…

القرآن: ينظر)٣٠٨( املبسوط٢/٣١٥إعراب الغاية٢٤٤، ـذكرة١٧٨، الت ـشف٢/٤٦٥، الك ،٢/٥،
اإلقناع٥٤٥التبصرة الوجيز٢/٦٦٩، احملرر النشر٩/٢٥٤، اإلحتاف٢/٢٩٣، ـدير٢٦٢، الق فتح ،

٣/٨.
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الغيب)٣٠٩( ـي.١٨/٧٦فاتيح وه ـة، اإلطال خشية أذكرها ـم ل واإلفراد للجمِع أخرى توجيهات وهناك
اللفظة هلذه القراءاِت أوردِت اليت املصادِر غالِب يف . مذكورةٌ

الوجيز،١/٣٣٣احملتسب: ينظر)٣١٠( البيان٩/٢٥٤احملرر جممع احمليط٥/٣٢٢، البحر ـدر٥/٢٨٤، ال ،
.٦/٤٤٥املصون

الشواذ٢/٢٤٤الكشاف: ينظر)٣١١( القراءات إعراب الفريد١/٦٨٤، ـى٣/٣٣، عل ـشهاب ال حاشية ،
. ٥/١٥٩البيضاوي

القرآن: ينظر شواذ يف احملتسب٦٢خمتصر الكشاف١/٣٣٣، ـب٢/٢٤٤، الغي مفاتيح ـرر١٨/٧٧، احمل ،
الشواذ٩/٢٥٤الوجيز القراءات إعراب احمليط١/٦٨٤، البحر اإلحتاف٥/٢٨٤، ،٢٦٢ .

والفَيَّادة)٣١٢( والفيَّادة: الفيَّاد فيأكله، عليه يقدر ما يلُفُّ نعت: الذي يف دخلت واهلاُء ِمشيته، يف يفيد الذي
للمبالغة ويق: والفيَّادةُ. املذكَِّر البوم، ى: الذَكَرالعرب. الصَّد .٣/٣٤١) فيد(لسان

البيان: وانظر. ١/٣٣٣احملتسب)٣١٣( . ٥/٣٢٢جممع

احمليط: ينظر)٣١٤( . ٥/٢٨٤البحر

الوجيز: ينظر)٣١٥( . ٩/٢٥٤احملرر
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احمليط: ينظر)٣١٦( املصون٥/٢٨٤البحر الدر الشهاب: وانظر. ٦/٤٤٥، . ٥/١٥٩حاشية

للنح: ينظر)٣١٧( القرآن القرآن٢/٣١٥اسإعراب ألحكام اجلامع ،٩/١٣٢.

البيان)٣١٨( .١٢/١٥٦جامع

.٢/٥الكشف: انظر)٣١٩(
اآلية)٣٢٠( إبراهيم٣٧من سورة . من

احمليط: ينظر)٣٢١( املصون٥/٤٣٢البحر الدر ،٧/١١٣.

احمليط)٣٢٢( .٥/٤٣٢البحر
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والثي: اجلُؤنة)٣٢٣( الطيب فيها يجعل أَدما، مغشَّاة مستديرة العرب. ابسلة .١٣/٨٤) جأن(لسان

احمليط: ينظر)٣٢٤( .٥/٤٣٢البحر

احمليط)٣٢٥( املصون: وينظر. ٥/٤٣٢البحر .٧/١١٤الدر

اآلية)٣٢٦( النحل٧٦من سورة . من

القرآن: ينظر)٣٢٧( شواذ يف احملتسب٧٣خمتصر الكشاف٢/١١، ـوجيز٢/٣٣٨، ال احملرر ،١٠/٢١٥،
الشواذ القراءات ا١/٧٦٩إعراب الفريد٢/٨٠٣لتبيان، القرآن٣/٢٤٢، ألحكام اجلامع ،١٠/١٥٠،

احمليط املصون٥/٥٢٠البحر الدر القدير٧/٢٧٠، فتح ،٣/١٨٢.

الوجيز: ينظر)٣٢٨( .١٠/٢١٦احملرر



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

                                                 

وطلحةَ: يعين)٣٢٩( علقمةَ عن القراءِة هذه نقلُ .صحَّ

جزم)٣٣٠( حيلَّها فلم الضمِري هاُء هي اهلاُء .وهذه

اآلية)٣٣١( هود١٠٥من سورِة . من

اآلية)٣٣٢( الفجر٤من سورة ـِر. من سي إذَا .والَّليِل

احمليط)٣٣٣( املصون: وينظر. ٥/٥٢٠البحر .٧/٢٧٠الدر

املصون: ينظر)٣٣٤( .٧/٢٧٠الدر

السابق: ينظر)٣٣٥( .٧/٢٧٠املصدر

احمليط)٣٣٦( املصون: وينظر. ٥/٥٢٠البحر  .٧/٢٧٠الدر
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.٣/٢٤٢يدالفر)٣٣٧(

اآلية)٣٣٨( الكهف٢٩من سورة .من

يف)٣٣٩( األوجه هذه الوجيز٢/٣٨٨الكشاف: تنظر احملرر الفريد١٠/٣٩٥، ـام٣/٣٣٢، ألحك اجلامع ،
البيضاوي١٠/٣٩٢القرآن تفسري املصون٦/٩٧، الدر الشهاب٧/٤٧٧، حاشية ،٦/٩٧.

ـ)٣٤٠( تعاىل ـ قولُه وزه: وهي احلَقُّ جاَء زهوقًاوقُلْ كانَ الباِطلَ إنَّ الباِطلُ ـورة٨١اآليةق س ـن م
.اإلسراء

الوجيز: ينظر)٣٤١( ،١٠/٣٩٥احملرر
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احمليط)٣٤٢( املصون: وينظر. ٦/١٢٠البحر .٧/٤٧٧الدر

اآلية)٣٤٣( األنبياء١١٢من سورة .من

علي: ينظر)٣٤٤( أليب املبسوط٥/٢٦٤احلجة زجنلة٣٠٣، البن القراءات حجة املوضح٤٧١، ،٢/٨٧٠.

وعللها: ينظر)٣٤٥( السبع القراءات الكشاف٢/٧٠إعراب الفريد٣/٢٣، ـرآن٣/٥١٠، الق ألحكام اجلامع ،
املصون،١١/٣٥١ النشر٨/٢١٨الدر اإلحتاف٢/٣٢٥، ،٣١٢. 

القرآن: ينظر)٣٤٦( شواذ يف .٩٣خمتصر

القرآن: ينظر)٣٤٧( ألحكام اإلحتاف١١/٣٥١اجلامع ،٣١٢.

احمليط: نظري)٣٤٨( املبسوط. ٦/٣٤٥البحر يف ـ أيضا ـ القراءة هذه الغاية٣٠٣وانظر احملتسب٢١٢، ،
الوجيز٢/٦٩ احملرر ،١١/١٧١.

وعللها: ينظر)٣٤٩( السبع القراءات .٢/٦٩إعراب
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البيان: ينظر)٣٥٠( .١٧/١٠٨جامع

وعللها: ينظر)٣٥١( السبع القراءات .٢/٦٩إعراب

.٢/٦٩احملتسب: ينظر)٣٥٢(

الوجيز: ينظر)٣٥٣( .١١/١٧١احملرر

الشواذ: ينظر)٣٥٤( القراءات .٢/١٢١إعراب

احمليط)٣٥٥( املصون: وانظر. ٦/٣٤٥البحر . ٨/٢١٨الدر

القرآن)٣٥٦( القرآن: وانظر. ٣/٨٤إعراب ألحكام .١١/٣٥١اجلامع

.٧٠ـ٢/٦٩احملتسب)٣٥٧(
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وعللها)٣٥٨( السبع القراءات .٢/٧٠إعراب

املعضالتك: ينظر)٣٥٩( وإيضاح املشكالت . ٢/٨٨٩شف

احمليط: ينظر)٣٦٠( املصون٦/٣٤٥البحر الدر النشر٨/٢١٨، اإلحتاف٢/٣٢٥، ،٣٢١.

اآلية)٣٦١( احلج٢من سورة .من

للفراء: ينظر)٣٦٢( القرآن البيان٢/٢١٤معاين جامع ،١٧/١١٥.

القرآن: ينظر)٣٦٣( شواذ يف احملتسب٩٤خمتصر الكشاف٢/٧٢، ـوجيز٣/٢٥، ال ـرر احمل ،١١/١٧٥،
الغيب احمليط٢٣/٥مفاتيح البحر املصون٦/٣٥٠، الدر ـان. ٨/٢٥٦، التبي يف نسبة ،٢/٩٣٢وبدون

الشواذ القراءات الفريد٢/١٢٥إعراب ،٣/٥١٥.
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الغيب٣/٢٥الكشاف)٣٦٤( مفاتيح ،٢٣/٥. 

املصون)٣٦٥( .٨/٢٢٦الدر

.٢/٧٤احملتسب)٣٦٦(

.٢/٩٣٢التبيان)٣٦٧(

الفريد٢/٩٣٢التبيان: ينظر)٣٦٨( ،٣/٥١٥ .

املصون)٣٦٩( .٨/٢٢٧الدر
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احمليط: ينظر)٣٧٠( املصون٦/٣٥٠البحر الدر ،٨/٢٢٦.

اآلية)٣٧١( النور٣٩من سورة .من

والقاع: القيعة)٣٧٢( وجاٍر، كِجريٍة قاٍع األرض: مجع من القاِع: وقيل. املنخفض مبعىن وهو ،مفرد . القيعةُ

الوجيز .١١/٣١٢احملرر

القرآن: ينظر)٣٧٣( شواذ يف احملتسب١٠٢خمتصر ـوجيز٢/١١٣، ال احملرر ـيط١١/٣١٢، احمل ـر البح ،
املصون٦/٤٦٠ الدر ،٨/٤١٢.

الشواذ٣/٧٨الكشاف: ينظر)٣٧٤( القراءات إعراب الفريد٢/١٨٦، ـرآن٣/٦٠٣، الق ألحكام اجلامع ،
السعود١٢/٢٨٣ أيب تفسري ،٤/١٢٦.

الشواذإعراب: ينظر)٣٧٥( الفريد٢/١٨٧القراءات القرآن٣/٦٠٣، ألحكام اجلامع أيب١٢/٢٨٣، ،تفسري
.٤/١٢٦السعود

.٢/١١٣احملتسب)٣٧٦(

احمليط: ينظر)٣٧٧( املصون٦/٤٦٠البحر الدر ،٨/٤١٢.
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احمليط)٣٧٨( .٢/٩٧٢التبيان: وانظر. ٦/٤٦٠البحر

. ٢/١١٣احملتسب)٣٧٩(

الفريد٣/٧٨الكشاف: ينظر)٣٨٠( القرآن: وانظر. ٣/٦٠٣، ألحكام ـيط١٢/٢٨٣اجلامع احمل ـر البح ،
٦/٤٦٠ .

احمليط: ينظر)٣٨١( املصون٦/٤٦٠البحر الدر ،٨/٤١٢.

.٢/٤٠٢املمتع)٣٨٢(

الكشاف٢/١١٣احملتسب)٣٨٣( الفريد٣/٧٨، القرآن٣/٦٠٣، ألحكام اجلامع احمليط١٢/٢٨٣، البحر ،
السعود٦/٤٦٠ أيب تفسري ،٤/١٢٦
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اآل)٣٨٤( الفرقان١٧يةمن سورة .من

عاصٍم)٣٨٥( عن وحفص كثٍري ابن يعبدون: (قرأ وما حيشرهم ـرأ) فيقول… ويوم وق مجيعا، فيهما بالياِء
ـ بكر أيب رواية يف ـ وعاصم والكسائيُّ ومحزةُ عمرٍو وأبو هم: (نافعرـش حن ـ) ويوم ـالنوِن ب ـ ـ

عمرٍو) فيقول( أيب عن ويور ـ، بالياِء حيشرهم(:ـ كثري) فيقول… ويوم ابِن مثل ابن. بالياِء؛ وقرأ
حنشرهم: (عامٍر ا) فنقولُ… ويوممجيع السبعة٤٦٣السبعة. (بالنوِن للقراء احلجة املبسوط٥/٣٣٨، ،
املوضح٣٢٢ ) ٩٢٧ـ٢/٩٢٦،

الوجيز٢/١١٩احملتسب: ينظر)٣٨٦( احملرر احمليط١٢/١٣، البحر ا٦/٤٨٨، الدر ـدر٦/٤٨٨للقيط، ال ،
.  ٨/٤٦٣املصون

. ٢/١١٩احملتسب)٣٨٧(

يسري(٢/١١٩احملتسب)٣٨٨( ).بتصرف

الوجيز: ينظر)٣٨٩( .١٢/١٣احملرر
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اللقيط: ينظر)٣٩٠(= .٦/٤٨٨الدر

الشهاب: ينظر)٣٩١( .٦/٤١١حاشية

احمليط)٣٩٢( .٦/٤٨٨البحر

التصريف)٣٩٣( يف . ١/١٧٥املمتع

الشواذ)٣٩٤( القراءات .٢/١٩٧إعراب

.٣/٦٢٤الفريد: ينظر)٣٩٥(



ـدود احلن صاحل بن  إبراهيم

 

تعاىل١٢ قوله )٣٩٧(m A B C l :ـ
.

                                                 

.١/١٥٨االرتشاف: ينظر)٣٩٦(

اآلية)٣٩٧( الشعراء٦١من سورة . من

القراءات)٣٩٨( . ٢/٢٢٦علل

احمليط)٣٩٩( فتح٧/١٩البحر .٤/١٠١القدير،

احمليط)٤٠٠( القدير٨/٥٢٥املصونالدر: وينظر. ٧/١٩البحر فتح ،٤/١٠١.

الشواذ)٤٠١( القراءات . ٢/٢١٥إعراب

القرآن)٤٠٢( شواذ يف .١٠٧خمتصر
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اآلية)٤٠٣( األحزاب٤٩من سورة .من

الوجيز٥٢٢السبعة)٤٠٤( احملرر املوضح١٣/٨٣، الفريد٢/١٠٣٨، احمليط٤/٤٥، البحر الدر٧/٢٤٠، ،
السعود٩/١٣١املصون أيب تفسري ،٤/٤٢٤.

القراءات٥٢٣السبعة: ينظر)٤٠٥( علل القر٢/٢٨٤، شواذ يف خمتصر ـسبع١٢٠آن، ال القراءات إعراب ،
املبسوط٢/٢٠٣وعللها احمليط٣٥٨، البحر ،٧/٢٤٠.

لألزهري: ينظر)٤٠٦( القراءات .٢/٢٨٤علل

احمليط: ينظر)٤٠٧( . ٧/٢٤٠البحر

القراءات)٤٠٨( .٢/٢٨٤علل

. ٥٢٣السبعة)٤٠٩(

الوجيز)٤١٠( .١٣/٨٣احملرر

احمليط)٤١١( .٧/٢٤٠البحر
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ال: وينظر)٤١٢( وعللهاإعراب السبع الفريد٢/٢٠٣قراءات ،٤/٤٥
اآلية)٤١٣( البقرة٢٣١من سورة .من

.٣/٢٤١الكشاف)٤١٤(

الوجيز: ينظر)٤١٥( املوضح١٣/٨٣احملرر الفريد٢/١٠٣٨، احمليط٤/٤٥، البحر أيب٧/٢٤٠، ـسري تف ،
.٤/٤٢٤السعود

اآلية)٤١٦( فاطر١٢من سورة . من
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احمل)٤١٧( البحر من زيادةٌ يك املصون٧/٣٠٥يطأبو . ٩/٢٢٠والدر

للنحاس: ينظر)٤١٨( القرآن احملتسب٣/٣٦٦إعراب الوجيز٢/١٩٩، احملرر ـام١٣/١٦٢، ألحك اجلامع ،
الكشاف. ١٤/٣٣٤القرآن يف ألحٍد منسوبٍة غري الشواذ٣/٢٧١والقراءة القراءات إعراب ،٢/٣٤٧،

.٢/١٩٩احملتسب: ينظر)٤١٩(

احمليط)٤٢٠( .٧/٣٠٥البحر

اآلية)٤٢١( يس٣٠من سورة . من

للنحاس: ينظر)٤٢٢( القرآن البيان٣/٣٩١إعراب التبيان٢/٢٩٤، الفريد٢/١٠٨١، ـامع٤/١٠٦، اجل ،
القرآن القدير١٥/٢٢ألحكام فتح ،٤/٣٦٧.
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القرآن: ينظر)٤٢٣(= شواذ يف .١٢٥خمتصر

الوجيز٢/٢٠٨احملتسب: ينظر)٤٢٤( احملرر ،١٣/١٩٨ .

القرآناجل: ينظر)٤٢٥( ألحكام . ١٥/١٣امع

احمليط: ينظر)٤٢٦( . ٧/٣٣٢البحر

الغيب: ينظر)٤٢٧( الشواذ٢٦/٥٦مفاتيح القراءات إعراب ،٢/٣٦٠.

احمليط)٤٢٨( املصون: وينظر. ٧/٣٣٢البحر .٢٦٠ـ٩/٢٥٩الدر

.٢/٢١٠احملتسب)٤٢٩(

الوجيز: ينظر)٤٣٠( القرآن١٣/١٩٨احملرر ألحكام اجلامع ،١٥/٢٣.
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اآلية)٤٣١( الزمر٥٦من سورة . من

املبسوط٢/٢٣٧احملتسب: ينظر)٤٣٢( احملرر٣٨٥، ـد١٤/٩٧الوجيز، الفري ـيط٤/١٩٦، احمل ـر البح ،
املصون٧/٤٣٥ الدر اإلحتاف٩/٤٣٤، ،٣٧٦.

القرآن: ينظر)٤٣٣( شواذ يف احملتسب١٣١خمتصر يف. ٢/٢٣٧، ـرانَ مه ـن اب ـ ـضا أي ـ إليه ونسبها
يف،٣٨٥املبسوط عطيَّةَ الفريد١٤/٩٧الوجيزاحملرروابن يف واهلمذاين ،٤/١٩٥.

التبيان٣/٣٥٢الكشاف: ينظر)٤٣٤( إعراب٢/١١١٢، .٢/٤١٠الشواذالقراءات،

.٢/٢٣٨احملتسب)٤٣٥(

الفريد٣/٣٥٢الكشاف: ينظر)٤٣٦( احمليط٤/١٩٥، البحر ،٧/٤٣٥.
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احمليط)٤٣٧( .٧/٤٣٥البحر

املصون: ينظر)٤٣٨( اإلحتاف٩/٤٣٥الدر ،٣٧٦.

احمليط: ينظر)٤٣٩( املصون٧/٤٣٥البحر الدر اإلحتاف٩/٤٣٥، ،٣٧٦.

الشواذ٢/١١١٢التبيان)٤٤٠( القراءات إعراب املصون٢/٤١١، الدر ،٩/٤٣٥.

النبأ٢٨اآلية)٤٤١( سورة . من
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للفراء: ينظر)٤٤٢( القرآن وإعرابه٣/٢٩٩معاين القرآن معاين للقرا٥/٢٧٤، احلجة ـسبعة، ال ،٦/٣٦٩ء
القرآن الوجيز٢/٧٩٦إعراب احملرر ،١٥/٢٩٠ .

القرآن٣/٢٢٩القرآنمعاين: ينظر)٤٤٣( إعراب احملتسب٥/١٣٣، ـرآناجلامع،٢/٣٤٨، الق ـام ألحك
١٩/١٨١.

احمليط١٥/٢٩٠الوجيزاحملرر: ينظر)٤٤٤( البحر املصون. ٨/٤١٤، الدر ذلك١٠/٦٥٩ويف أنهغريمثلُ
عو يذكر .األعرايبَّافًمل

احمليط: ينظر)٤٤٥( املصون٨/٤١٤البحر الدر ،١٠/٦٥٩.

اهلداية٤/١٧٩الكشاف: ينظر)٤٤٦( شرح السعود٢/٥٤٦، أيب تفسري ،٥/٤٥٧.

السعود٤/١٧٩الكشاف: ينظر)٤٤٧( أيب تفسري ،٥/٤٥٧.
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.٢/٣٤٨احملتسب: ينظر)٤٤٨(

 .٤/٦١١الفريد)٤٤٩(

القرآن: ينظر)٤٥٠( ألحكام له. ١٩/١٨١اجلامع التكملِة يف وال علي أليب احلجة يف ذلك أجد .ومل

.٤/١٧٩الكشاف)٤٥١(

اآلية١اآلية)٤٥٢( ومن العصر، سورة نفِسها٣من السورة . من

وعللها: ينظر)٤٥٣( السبع القراءات التبيان٢/٥٢٦إعراب الفريد٢/١٣٠٢، ،٤/٧٢٣.
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القرآن٦٩٦السبعة: ينظر)٤٥٤(= شواذ يف خمتصر سورة١٧٩، ثالثني إعراب ـراءات١٧٤، الق إعراب ،
وعللها الوجيز٢/٥٢٦السبع احملرر احمليط١٥/٥٦٥، البحر املصون٨/٥٠٩، الدر ،١١/١٠١ .

سورة)٤٥٥( ثالثني .١٧٤إعراب

وعللها)٤٥٦( السبع القراءات .٢/٥٢٦إعراب

الوجيز٦٩٦السبعة: ينظر)٤٥٧( احملرر ،١٥/٥٦٥.

.٣/١٣٩٥املوضح: ينظر)٤٥٨(

األعجم)٤٥٩( زياد . هو

.٦٩٦السبعة: ينظر)٤٦٠(
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السبعة: ينظر)٤٦١( للقراء . ٦/٤٣٩احلجة

القراءات٦٩٦السبعة: ينظر)٤٦٢( علل سورة٣/١٦١، ثالثني إعراب ـسبعة١٧٤، ال ـراء للق ـة احلج ،
الوجيز٦/٤٣٨ احملرر املوضح١٥/٥٦٥، احمليط٣/١٣٩٥، البحر ،٨/٥٠٩ .

احمليط)٤٦٣( املصون٨/٥٠٩البحر الدر ،١٠/١٠٢.

الفريد٢/١٣٠٢التبيان: ينظر)٤٦٤( ،٤/٧٢٣ .

اآلية)٤٦٥( هود٥من سورة . من
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املصون٢/٦٠٣الفريد: ينظر)٤٦٦( الدر ،٦/٢٨٤.

املصون: ينظر)٤٦٧( .٦/٢٨٤الدر

الوجيز١/٣١٩احملتسب: ينظر)٤٦٨( احملرر احمليط٩/١٠٦، البحر املصون٥/٢٠٢، الدر ،٦/٢٨٥ .

يف)٤٦٩( هلا العلماِء وخترجيات وأصحابها القراءات هذه للفراء: تنظر القرآن البيان٢/٣معاين جامع ،١١/١٨٣
لألخفش١٨٤ـ القرآن معاين للزجاج٢/٥٧٤، وإعرابه القرآن معاين للنحاس٣/٣٩، القرآن إعراب ،
القرآن٢٧٣ـ٢/٢٧٢ شواذ يف خمتصر الترتيل٥٩، معامل جممع٣/٢١٨، إىل٥/٢١٥البيان، ـافةً إض

السابقة احلاشية مصادر يف تقدَّم .ما

.١/٣١٩احملتسب)٤٧٠(

الفريد١/٣٢٠احملتسب: ينظر)٤٧١( ،٢/٦٠٣،
وينظر٢/٦٨٩التبيان)٤٧٢( الشواذ: ، القراءات .١/٦٥٥إعراب
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احمليط  )٤٧٣( .٥/٢٠٢البحر

املصون: ينظر)٤٧٤(  .٦/٢٨٥الدر

السابق)٤٧٥( .٦/٢٨٥ملصدر

اآلية)٤٧٦( طه١٨من سورة . من

الوجيز: نظر)٤٧٧( احمليط١١/٧٠احملرر البحر ،٦/٢٣٤.

الكشاف٢/٥٠احملتسب: ينظر)٤٧٨( الوجيز٢/٤٣٠، احملرر القرآن١١/٧٠، ألحكام اجلامع ،١١/١٨٦،
احمليط املصون٦/٢٣٤البحر الدر ،٨/٢٥.
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الشواذ: ينظر)٤٧٩( القراءات التبيان٢/٦٩إعراب الفريد٢/٨٨٨، ،٣/٤٣٢.

.٢/٥٠احملتسب)٤٨٠(

احمليط)٤٨١( .٦/٢٣٤البحر

التبيان٢/٤٣٠الكشاف: انظر)٤٨٢( ،٢/٨٨٨.

.٣/٤٣٢الفريد)٤٨٣(
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الشواذ: وينظر. ٢/٥٠احملتسب)٤٨٤( القراءات الفريد٢/٦٩إعراب املصون٣/٤٣٢، الدر ،٨/٢٥.

املصون: ينظر)٤٨٥( .٨/٢٥الدر

احمليط: ينظر)٤٨٦( املصون٦/٢٣٤البحر الدر ،٨/٢٥  .

احمليط)٤٨٧( املصون: وينظر. ٦/٢٣٤البحر .٨/٢٥الدر

قرأ)٤٨٨( أنه عكرمة عن والقرطيبُّ عطية وابن والزخمشري والبغويُّ جني وابن خالويه ابن ـسُّ: (حكى وأَه (

ناحلس احلليبُّ والسمني حيَّانَ أبو وزاد وبالسني، اهلاء وا. بضمِّ أسوق، معهاومعناه ـه) على(ستعمل ألن
معناه: مبعىن فضمِّن هلا زاجرا عليها أقوم.

القرآن: ينظر شواذ يف احملتسب٨٧خمتصر الترتيل٢/٥١، معامل الكشاف٤/٢٦٦، الوجيز٢/٤٣٠، احملرر ،
التبيان١١/٧٠ القرآن٢/٨٨٨، ألحكام اجلامع ـيط١١/١٨٧، احمل البحر ـصون٦/٢٣٤، امل ـدر ال ،
٨/٢٥ .

اآلية)٤٨٩( احلج٢٣من سورة . من

الوجيز: ينظر)٤٩٠( الفريد١١/١٨٨احملرر البيضاوي٥٢٧ـ٣/٥٢٦، تفسري ـيط٦/٢٩٠، احمل البحر ،
السعود٦/٣٦٠ أيب تفسري اإلهلية٤/١٩، الفتوحات القدير٣/١٦٠، فتح ،٣/٤٤٤.
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القرآن: ينظر)٤٩١( شواذ يف احملتسب٩٤خمتصر القراءات٢/٧٧، حجة الك٤٧٤، ـرر٣/٢٩شاف، احمل ،
،١١/١٨٨الوجيز

وإعرابه: ينظر)٤٩٢( القرآن القرآن٣/٤٢٠معاين إعراب احملتسب٣/٩٢، الكشاف٢/٧٧، احملرر٣/٢٩، ،
التبيان١١/١٨٨الوجيز احمليط٢/٩٣٨، البحر السعود٦/٣٦١، أيب تفسري ،٤/١٩.

السعود: ينظر)٤٩٣( أيب القدير٤/١٩تفسري فتح ،٣/٤٤٤.

الشواذ: وينظر. ٢/٧٧تسباحمل)٤٩٤( القراءات احمليط٢/١٣٢إعراب البحر ،٦/٣٦١.

احمليط)٤٩٥( املصون: وينظر. ٦/٣٦١البحر .٨/٢٥١الدر
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.٢/٩٣٨التبيان: ينظر)٤٩٦(

احمليط: وينظر. ٢/٧٧احملتسب)٤٩٧( املصون٦/٣٦١البحر الدر ،٨/٢٥٢.

اآلية)٤٩٨( فصلت١١من سورة . من

الو: ينظر)٤٩٩( التبيان١٤/٢٦٨جيزاحملرر الفريد٢/١١٢٤، ـيط٤/٢٢٤، احمل البحر ـصون٧/٤٨٧، امل ـدر ال ،
٩/٥١١.

القرآن: ينظر)٥٠٠( .٤/٥١إعراب

القرآن: ينظر)٥٠١( شواذ يف .١٣٣خمتصر
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احمليط٢/٢٤٥احملتسب: ينظر)٥٠٢( البحر املصون٧/٤٨٧، الدر اإلهلية٩/٥١١، الفتوحات فتح٤/٣٤، ،
.٤/٥٠٧القدير

القرآن: نظري)٥٠٣( ألحكام . ١٥/٣٤٤اجلامع

التبيان٣/٣٨٥الكشاف: ينظر)٥٠٤( الشواذ٢/١١٢٤، القراءات إعراب ،٢/٤٢٧.

احمليط: ينظر)٥٠٥( املصون٧/٤٨٧البحر الدر ،٩/٥١١.

.٤/٢٢٥الفريد: وينظر. ٢/٢٣٥احملتسب)٥٠٦(

املصون: ينظر)٥٠٧( اإلهلية٩/٥١١الدر الفتوحات القدير٤/٣٤، فتح ،٤/٥٠٧.
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القرآن: ينظر)٥٠٨( ألحكاِم .١٥/٣٤٤اجلامع

الشواذ)٥٠٩( القراءات .٢/١١٢٤التبيان: وينظر. ٢/٤٢٧إعراب

الكوثر)٥١٠( سورة من األوىل .اآلية

الكرمي: ينظر)٥١١( القرآن من سورة ثالثني وعللها٢٠٩إعراب السبع القراءات إعراب خمتصر٢/٥٣٧، ،
القرآن شواذ الكشاف١٨١يف الشواذ٤/٢٣٧، القراءات إعراب ـرآن٢/٧٥٢، الق ـام ألحك اجلامع ،

احمليط٢٠/٢١٦ البحر ،٨/٥١٩
احمليط: ينظر)٥١٢( املصون٨/٥١٩البحر الدر ،١١/١٢٥.
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السابقان: ينظر)٥١٣( . املصدران

احمليط: ينظر)٥١٤( .٨/٥١٩البحر

العرب)٥١٥( .١٥/٣٣٣) نطا(لسان

املزهر. ٢٠١االقتراح)٥١٦( يف موضوِع١/٢٢٢وأورده اللغاِت: حتت ِمن املذموِم الرديِء .معرفة

الدارمي: ينظر)٥١٧( املساجد(سنن إىل اخلطا فضل يف داود٦٠) باب أيب سنن ـام١/٢١٨، اإلم ومسند ،
.٥/١٣٣أمحد

.٥/٧٦النهاية: ينظر)٥١٨(

.٤/٧٣٩الفريد)٥١٩(
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Abstract. RESEARCH ABSTRACT: 

Undoubtedly the Quranic sciences is more deserving  for writing and composition and the study of 

Quranic reading comes first among the related studies of this science. Books of interpretation and 

syntaxes of the Holy Quran are full of these types of related readings to find out the causes and 

explanation; whether it is grammatical, morphological, lingual or moral.  

One of the most famous books that took care of it is the book (Al-Bahr Al-Moheet) for Abu 

Hayyan Al-Andulusi (745H); which includes several opinions of a large groups from the scholars of 

Interpretations, Readings, Jurisprudence & Language.  In which the author has mentioned different names 

of the books that are still manuscript and haven't' been explained yet.   

And among those books there is a book (Al-Lawamea Fi Shwath Al-Kara'aat) for Abu Fadhal Al-

Radhi (454H) 

The importance of this topic is because this book represents the important circle of the writing 

groups of the readings; then comes the book (Al-Mohtasib) for Ibn Jinni (392H) and before (Erab Al-

Qira'at Al-Shwath) for Abu Al-Baqa Al-Akbari (616H) 

Whereas in Al-Razi Book which consists of the grammatical & morphological directions etc. the 

researcher decided to study it ; committing to his memory the words of the scholars about this readings, 

and the allegations and evidences of the Holy Quran & the Arab Sayings that they have quoted about it 

either in the form of poem or prose, under the title of: (Lights on the Grammatical,  Morphological & 

Lingual Explanations for Irregular readings as per the view of Abu Al-Fadhal Al-Razi) in his book (Al-

Lawamea Fi Shwath Al-Kara'aat). 

 

 


