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Abstract 

Kitab Ma’ani Al-Qira’at (meanings of the modes of recitations) by Al-Azhari encompasses a 

valuable scientific content on the guidance of the modes of recitation. It is considered one of the 

earliest books written on the guidance on the modes of recitation. Having inducted this book, the 

researcher concluded that Al-Azhari had followed many methods on the guidance of the modes of 

recitation, and his approach needs to be studied and clarified. As is well known, each author has 

his or her own approach, Given this point of departure, the author has conducted this research for 

the purpose of exploring Al-Azhari’s approach on the guidance of the modes of recitation, and 

showing the features and tools utilised for that purpose in terms of guiding the modes of recitation 

by the Holy Quran, the Prophet’s Hadith, othmanic text/ Ottoman lettering, verse etc. The author 

has followed the analytical inductive approach, where he has inducted Kitab Ma’ani Al-Qira’at 

(the meanings of the modes of recitation book) finding out the guidance features and tools 

employed by Al-Azhari for that purpose. This study found out many results: Al-Imam Al-Zuhri 

did not rely heavily on both the Prophet’s Hadith and  Othmanic text /Al-Rasim Al Othmani / 

Ottoman lettering). He also ignored guiding the successive modes of recitation by the shadhdh 

ones (without a successive transmission). However, he relied heavily on verse and Arabs sayings 

and dialects. This study also concluded that Ma’ani Al-Qira’at by Al-Azhari has a considerable 

scientific value, but it needs refinement and editing because it contains some of weak viewpoints 

which dispute the validity of some modes of recitation without reacting to them/ with impunity. 

key words :Al-Azhari, approach, the guidance of the modes of recitation, meaning of the modes 

of recitations 
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 ملخص البحث

على مادة علمية قيمة يف توجيه القراءات. ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب  كتاب معاين القراءات لألزهري  اشتمل

املؤلفة يف توجيه القراءات. ومن خالل استقراء الباحث هلذا الكتاب تبني للباحث أن األزهري قد سلك عدة طرق يف 

، الذي اخلاص به توجيه القراءات وأن منهجه حيتاج إىل دراسة وتوضيح، وكما هو معروف فإن لكل مؤلف منهجه

حتسن معرفته، ومن هذا املنطلق فقد قام الباحث بإعداد هذا البحث هبدف الوقوف على منهج األزهري يف توجيه 

القراءات، وبيان الصور واألدوات املعتمدة يف ذلك، من حيث توجيه القراءات بالقرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، 

. وقد اتبع الباحث املنهج اإلسقرائي التحليلي، حيث قام الباحث باستقراء كتاب والرسم العثماين، والشعر، إىل ذلك

معاين القراءات، وبني من خالل ذلك صور التوجيه واألدوات اليت اعتمد عليها األزهري يف ذلك. وقد أظهرت هذه 

م العثماين،  بوي الشريف والرسالدراسة عدة نتائج منها: أن اإلمام األزهري مل يكن يعتمد كثريا على كل من احلديث الن

ذلك ككما أنه أمهل توجيه القراءات املتواترة بالقراءات الشاذة، وكان جل اعتماده على الشعر وأقوال العرب ولغاهتم.  

بينت الدراسة أن كتاب معاين القراءات لألزهري كتاب ذا قيمة علمية كبرية، إال أنه حيتاج إىل التهذيب والتنقيح ألن 

 راء العليلة واليت تطعن يف صحة بعض القراءات دون الرد عليها.به بعض اآل

 : األزهري، منهج، توجيه، القراءات، معاين القراءات.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة  احلمد هلل محدا كثريا كما

 أما بعد: شهيدا على الدين كله وكفى باهلل املبعوث رمحة للعاملني، أرسله ربه باهلدى ودين احلق ليظهرهوالسالم على 

فإن القرآن الكرمي هو حبل اهلل املتني ونوره املبني، قد تكفل اهلل حبفظه مما تعرضت له الكتب السابقة من التحريف 

ْلنَا نَْحن   إِنَّا )سبحانه: والتبديل، فقال ْكرَ  نَزَّ وحتقيقا هلذا الوعد اإلهلي حبفظ القرآن الكرمي فقد  ،1(لََحافِظ ونَ  لَه   َوإِنَّا الذِّ

مة ومن هؤالء الذين قيضهم اهلل حلفظ كتابه الشيخ اجلليل والعال قيض اهلل له من حيفظه على مر العصور والدهور،

اإلمام أبو منصور حممد بن أمحد بن أزهر األزهري، وقد عرف بعلو كعبه يف اللغة وفنوهنا تشهد بذلك كتاباته الكبري، 

 دلت على سعة علمه ووفرة اطالعه حىت شهد له علماء عصره بالتفرد.اليت قيمة ال همؤلفاتو 

دمة يف خ جلهود املبذولةكون جهدا من هذه اومن هذا املنطلق اخرتت أن أسهم هبذا البحث، والذي أرجو أن ي

 .القرآن وعلومه

 :أهداف البحث

 ما يلي: أمهها: من هلذا البحث عدة أهداف

 لكذ منهج اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واالحتجاج هلا، واألدوات اليت اعتمد عليها يفبيان  (1

 بيان مدى صالحية هذا املنهج ومدى إمكانية اإلعتماد عليه يف توجيه القراءات. (2

 منهج البحث

اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي، حيث تتبع الباحث القراءات اليت قام اإلمام األزهري 

 بتوجيهها يف كتابه )معاين القراءات( وبني من خالهلا منهج األزهري يف ذلك.

 

                                                           

 .9سورة احلجر آية: 1     
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 وآراء العلماء. المبحث األول: تعريف القراءات والتوجيه

 تعريف القراءات لغة واصطالحاالمطلب األول: 

 ،قراءةوهي مصدر للفعل قرأ، يقال قرأ يقرأ قرآنا و  (قرأ)القراءات لغة: مجع قراءة، والقراءاة يف اللغة مشتقة من مادة 

 فكل منها مصدر للفعل وهو على وزن فعالة، وهذا اللفظ له عدة معان منها:

بعضـــــه، ومنه قـــــوهلم )وما قرأت الناقة جــــنينا( أي مامجعت أو اجلمع والضـــم، أي مجع وضــــم الــــشيء إىل   (1

 ضمت يف رمحها جنينا.

 ،2"َوق ْرآنَه   ْمَعه  جَ  َعلَْينَا إِنَّ  "التـــــالوة، وهــــي ضــــــم األلفــــــاظ بعــــضها إىل بعض يف النطق، ومنه قوله تعاىل:  (2

ضم ألصوات احلروف  كتاب( أي تلوته، ومسيت التــالوة قراءة ألنــهاأي مجعه وقراءته، ومنه قوهلم )قرأت ال

 3يف الذهن لتكوين الكلمات اليت نطق هبا.

 للقراءات تعريفات متعددة عند علماء القراءات أذكر منها مايلي: القراءات اصطالحا:

يتها، من احلروف أو كيفالقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة "تعريف اإلمام الزركشي، قال:  (1

ويالحظ على هذا التعريف أن مفهوم القراءات عند الزركشي مقصور على ألفاظ القراءات  .4"ختفيف وتثقيل وغريها

 .5احملتلف فيها دون غريها، وممن تبعه على هذا املذهب اإلمام الزرقاين يف مناهل العرفان

                                                           
 .17سورة القيامة، اآلية:  2
، نبيل بن حممد علم القراءات. 128، صـ1، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جمـلسان العرب. 722، صـ2، جممع اللغة العربية، جـالمعجم الوسيط 3

 .26إبراهيم آل إمساعليل، صـ
 .  318، صـ1، حممد بن عبد اهلل الزركشي، جـالبرهان في علوم القرآن 4
 336، صـ1، حممد عبد العظيم الزرقاين، جمـمناهل العرفان في علوم القرآن 5
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ويالحظ على تعريف بن . 6"القرآن واختالفها بعزو لناقلهعلم بكيفية أداءكلمات " تعريف اإلمام ابن اجلزري: (2

اجلزري أن مفهوم علم القراءات يشمل مجيع كلمات القرآن الكرمي سواء املتفق عليها أو املختلف فيها، وعلى هذا 

 .8واإلمام القسطالين .7املذهب جاء تعريف اإلمام البنا الدمياطي

راد به العلم وارد ومراد ال تنايف بينهما، فلفظ القراءات يطلق وي -جلزرييف تعريف الزركشي وابن ا –وكال املفهومني 

املشهور، كمعرفة القراء وكتب القراءات إىل غري ذلك، ويطلق ويراد به أوجه االختالف يف اللفظة القرآنية، والضابط يف 

  .9التمييز بني املفهومني هو السياق

 : تعريف التوجيه لغة واصطالحا.المطلب الثاني

 التوجيه لغة: مصدر للفعل )وجه( وأصله من الوجه، والوجه يف اللغة يطلق على عدة معان منها:

 أ ْنِزلَ  ِذيبِالَّ  آِمن وا اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  طَائِفَة   َوقَالَتْ  "فوجه النهار أوله، قال تعاىل: ؛ما يستقبل من كل شيء  (1

وا النَّهَارِ  َوْجهَ  آَمن وا الَِّذينَ  َعلَى        10 "يَْرِجع ونَ  لََعلَّه مْ  آِخَره   َواْكف ر 

 فوجه الكالم السبيل الذي نقصده به، وألن قاصد كل شيء يتوجه إليه. ؛السبيل الذي نقصده به  (2

أي معانيه، وقد جاء يف احلديث "ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها  ؛ املعىن، ومنه وجوه القرآن  (3

 .12أي يرى له معان كثرية حيتملها ؛11كثرية"

                                                           
 .9، حممد بن حممد ابن اجلزري، صـد الطالبينمنجد المقرئين ومرش 6
 .67، صـ1، أمحد بن حممد البنا، جـإتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 7
 .170، صـ1، أمحد بن حممد القسطالين، جـلطائف اإلشارات لفنون القراءات 8
 .26، نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعليل، صـعلم القراءات 9

 .72، آية، سورة آل عمران 10
 .445، صـ2جـ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  اإلتقان في علوم القرآن، 11
، مجال الدين بنب حممد لسان العرب. 89-88، صـ6، أمحد بن فارس، جـمعجم مقاييس اللغة. 722، صـ2، جممع اللغة العربية، جـالمعجم الوسيط 12

 .128، صـ1ابن منظور، جمـ
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إىل غري ذلك من املعاين اليت يطلق عليها التوجيه، إال أن هذه املعاين هي احملتملة غالبا يف توجيه القراءات، فمن 

أراد أن يتبينب وجه القراءة أو معناها فإنه يعمد إليها ويقصدها ويسلك السبيل إىل ذلك باجتاه معني، فيتضح له املعىن 

 13له وجه القراءة. ويظهر

 تعريف التوجيه اصطالحا: ذكر العلماء للتوجيه عدة تعريفات منها:

وبالنظر إىل هذا التعريف جند أنه  .14عرفه الزركشي بقوله: "هو فن جليل، وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها"  (1

وجه فقط وإمنا ت  بعلم التر الغرض من التوجيه، مث إن هذا التعريف ال خيكوصف أقرب منه تعريف، وأيضا فإنه يذ 

يشرتك فيه غريه كالقراءات والتجويد، فإن كل منهما فن جليل، ومعرفة جاللة املعاين وجزالتها ال يقتصر على التوجيه 

 .15وإمنا يشاركه فيه غريه كالتفسري والبالغة

آن والسنة أدلة نقلية كالقر بيان الوجه أو الوجوه املقصودة من قراءة ما وذلك اعتمادا على ": آخر بقولهوعرفه  (2

 ."واألثر ورسم املصحف، أو القواعد العربية، أو كالمها معا

وقد متيز هذا التعريف بأنه اشتمل على توجيه القراءات املتواترة والشاذة، وأيضا فإنه يشمل مجيع أنواع أنواع التوجيه، 

للغة و الرسم أو السند  وبعضها يعتمد على قواعد اوذلك ألننا يف بعض القراءات ال جند هلا توجيها إال اتباع األثر أ

 .16العربية من حنو وصرف وبالغة وشعر ونثر وغريها، وبعضها جيمع بني األمرين معا

 

 

 

                                                           
 .284-283، هادي حسني عبد اهلل، العدد السادس، صـ اإلمام ابن الجزري، حوليةمعالم التوجيه عند  13
 .339، صـ1حممد بن عبد اهلل الزركشي، جـ البرهان في علوم القرآن، 14
 .9هادي حسني عبد اهلل، صـ هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 15
 .10اهلل، صـ هادي حسني عبد هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 16
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 .المبحث الثاني: منهج اإلمام األزهري في توجيه القراءات

 اشتمل هذا املبحث على صور توجيه القراءات عند األزهري وهي كالتايل:

 توجيه القراءات بالقرآن والقراءات.المطلب األول: 

القراءات القرآنية أعلى أنواع التفسري، و  ومن املعلوم أن القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا، وتفسري القرآن بالقرآن ه

ر من خهي جزء من القرآن الكرمي، فال غرو أننا وجدنا من صور التوجيه عند اإلمام األزهري توجيه القراءات مبوضع آ

القرآن الكرمي، سواء كان هذا املوضع متفق على قراءته وهو ما يسمى بتوجيه القراءات بالقرآن، أو كان خمتلفا يف قراءته 

 وهو مايسمى بتوجيه القراءات بالقراءات.

 مْ َوأَْنت   بَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتََّخْذت م   ث مَّ  لَْيلَة   أَْربَِعينَ  م وَسى   َواَعْدنَا َوإِذْ  ": ومن أمثلة ذلك ماورد عند قوله تعاىل

ونَ  وَسى   َوَواَعْدنَا قرأ أبوعمرو ويعقوب )وإذ وعدنا(، وكذلك" 17"ظَالِم   تَمَّ فَ  بَِعْشر   َوأَْتَمْمنَاهَا لَْيلَة   ثاََلثِينَ  م 

ونَ  ِِلَِخيهِ  م وَسى   َوقَالَ     لَْيلَة   أَْربَِعينَ  َربِّهِ  ِميقَات    بِيلَ سَ  تَتَّبِعْ  َوَل  َوأَْصلِحْ  قَْوِمي فِي اْخل ْفنِي هَار 

ْفِسِدينَ   مِنْ أَنْجَيْنَاكُمْ قَدْ إِسْرَائِيلَ بَنِي يَا" 18"اْلم 

 الْأَيْمَنَ الطُّورِ جَانِبَ وَوَاعَدْنَاكُمْ عَدُوِّكُمْ

بغري ألف. وقرأ سائر القراء  19"ٰ  وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَيْكُمُ وَنَزَّلْنَا

مْ " "بألف. قال أبو منصور األزهري: "من قرأ )وعدنا( بغري ألف فإمنا اختار وعدنا ألن املواعدة إمنا تكون بني َواَعْدنَاك 

ا الشَّْيطَان   َوقَالَ  اآلدميني، واستدل بقوله تعاىل" َ  إِنَّ  اِْلَْمر   ق ِضيَ  لَمَّ مْ فَأَْخلَفْ  َوَوَعْدت ك مْ  اْلَحقِّ  َوْعدَ  َوَعَدك مْ  ّللاَّ  َوَما  ۖت ك 

                                                           
 .51سورة البقرة، آية: 17
 .142سورة األعراف، آية: 18
 .80سورة طه، آية:  19
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مْ  لِيَ  َكانَ  ْلطَان   ِمنْ  َعلَْيك  مْ  أَنْ  إِلَّ  س  ونِي فاََل   ۖلِي فَاْستََجْبت مْ  َدَعْوت ك  وا تَل وم  مْ  أَنَا َما  ۖ أَْنف َسك مْ  َول وم  ْصِرِخك   أَْنت مْ  َماوَ  بِم 

ْصِرِخيَّ   ، وهذا يشبه بعضه بعضا.20"أَلِيم   َعَذاب   لَه مْ  الظَّالِِمينَ  إِنَّ   ۗقَْبل   ِمنْ  ْشَرْكت م ونِ أَ  بَِما َكفَْرت   إِنِّي  ۖبِم 

ومن قرأ )واعدنا( و)واعدناكم( فحجته أن الطاعة يف املقبول مبنزلة املواعدة، فهو من اهلل وعد، ومن موسى قبول 

 .21واتباع، فجرى جمرى املواعدة"

للقراءة الواحدة بآية واحدة كما سبق، وقد يستشهد هلا بأكثر من آية مما أمجع عليه واإلمام األزهري قد يستشهد 

 القراء وذلك لبيان قوة وجهها.

، قرأ "َمِلِك يوم الدين" ابن كثري، 22" الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعاىل: "

 َماِلِك يوم الدين" عاصم والكسائي ويعقوب.ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ومحزة بن حبيب."وقرأ 

قال األزهري: من قرأ "َماِلِك يوم الدين" فمعناه: أنه ذو امللكة يف يوم الدين. وقيل: معناه أنه مالك امللك يوم 

 الدين.

ال: قوأخربين املنذري عن أمحد بنب حيىي أنه قال: "اختار أبو عبيد )َمِلِك يوم لدين(، قال : والفراء ذهب إليه. 

واختار الكسائي "َماِلِك" مث قال: "ناخرة" "وخنرة" جيوز هذا وهذا. قال: واعتل أبو عبيد بأن اإلسناد فيها أقوي، ومن 

ُ  اْلمَ  ّللاَّ   فَتََعالَى قرأ هبا من أهل العلم أكثر، وهي يف املعىن أصح. ويقوي هذه القراءة قوله جل وعز: "  َوَل   ۗاْلَحق   لِ

َُ  ي ْقَضى   أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  بِاْلق ْرآنِ  تَْعَجلْ  ا ِزْدنِي َربِّ  َوق لْ   َۖوْحي ه   إِلَْي ، قال: 24"النَّاسِ مَلِكِ، وقوله: "23"ِعْلم 

                                                           
 22سوة إبراهيم، آية: 20
 .150،صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 21
 .4سورة الفاحتة، آية:  22
 .114سورة طه، آية:  23
 .2سورة الناس، آية:  24
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لْ  وفيه وجه ثالث يقويه، وهو قوله تبارك وتعاىل: " ِ ِمْنه ْم َشْيء    لَِمِن اْلم  وَنۖ  َل يَْخفَى  َعلَى ّللاَّ ُ  يَْوَم ه ْم بَاِرز 

ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّارِ   .25"اْليَْوَم ۖ ّلِِلَّ

كذلك من التوجيهات اليت اعتمدها اإلمام األزهري )توجيه القراءات بالقراءات(، والقراءات هي جزء من القرآن، 

 وتوجيه القراءات بالقراءات ينقسم إىل قسمني وذلك ألن القراءات اليت يستشهد هبا إما أن تكون متواترة وإما أن تكون

 شاذة إال أن اإلمام األزهري مل يذكر توجيها للقراءات املتواترة بالقراءات الشاذة.

 َعاقِبَة   َكانَ  َكْيفَ  رْ فَاْنظ   ومن األمثلة اليت أوردها األزهري يف توجيه القراءات بالقراءات املتواترة، عند قوله تعاىل:"

ْرنَاه مْ  أَنَّا َمْكِرِهمْ  ، قرا ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر بكسر األلف"إنا". وقرأ الباقون: 26"نَ أَْجَمِعي َوقَْوَمه مْ  َدمَّ

"أنا دمَّرناهم" بفتح األلف. قال األزهري: " قال الفراء: من قرأ " ِإنَّا دمرناهم" بالكسر فعلى االستئناف، وهو يفسر 

ْنَسان   فَْليَْنظ رِ  كقوله : " ما قبله، . 28، يستأنف، وهو يفسر ما قبله"27"﴾٢٥﴿ َصب  ا اْلَماءَ  َصبَْبنَا أَنَّا﴾٢٤﴿ طََعاِمهِ  إِلَى   اإْلِ

 .29فاألزهري قد ذكر االستدالل بقراءة "ِإنا صببنا" بكسر اهلمز وهي قراءة نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب

 بوية واآلثار المروية عن الصحابة.توجيه القراءات باألحاديث الن المطلب الثاني:

من األصول اليت اعتمدها اإلمام األزهري يف توجيه القراءات، توجيه القراءات باألحاديث النبوية الشريفة، واآلثار املروية 

عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني، وال غرو يف ذلك فأحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة يلزم االمتثال 

. وكذا ما جاء عن الصحابة الكرام 30"﴾٤﴿ ي وَحى   َوْحي   إِلَّ  ه وَ  إِنْ ﴾٣﴿ اْلهََوى   َعنِ  ق  يَْنطِ  َوَما هلا، فقد قال اهلل تعاىل:"

                                                           
 .109، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، القراءات،معاني . 16سورة غافر، آية:  25
 .51سورة النمل، اآلية:  26
 .25،24سورة عبس، اآليتان:  27
 .242، صـ 1حممد بن أمحد األزهري، جـ معاني القراءات، 28
 .   589، صـ2جـ ، أمحد بن حممد البنا،إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 29
 . 3،4سورة النجم، اآلية:  30
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رضي اهلل عنهم من آثار، ألهنم أعلم الناس بكتاب اهلل بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ملعاصرهتم التنزيل ونزول الوحي، 

 سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح مستنريين بكالم ر 

 إِْبَراِهيمَ  امِ َمقَ  ِمنْ  َواتَِّخذ وا َوأَْمن ا لِلنَّاسِ  َمثَابَة   اْلبَْيتَ  َجَعْلنَا َوإِذْ "ومن أمثلة ذلك ما أورده األزهري عند قوله تعاىل: 

َصل  ى كَّعِ  َواْلَعاِكفِينَ  لِلطَّائِفِينَ  بَْيتِيَ  طَهَِّرا أَنْ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  إِلَى   َوَعِهْدنَا  ۖم  ودِ  َوالر  ج  . قرأ نافع وابن 31"الس 

عامر: "واخَتَُذوا"، على اخلرب، بفتح اخلاء. وقرأ الباقون بكسر اخلاء على األمر. قال األزهري: "وكل ذلك جائز. وروي 

م؟ أفال نتخذه ا مقام خليل اهلل إبراهيعن ابن عمر أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وقد وقفا على مقام إبراهيم: أليس هذ

، فكان األمر على هذا اخلرب أبني وأحسن. وليس ميتنع قراءة من 32مصلى؟ فأنزل اهلل "واختذو من مقام إبراهيم مصلى"

 .33قرأ  "واخِتذو"  ألن الناس اختذوه"

ه "وكل ذلك جائز" ومع أنيالحظ على هذا التوجيه من األزهري: أن األزهري صرح جبواز القراءتني حيث قال: 

 صرح بأن القراءة اليت توافق احلديث أبني وأحسن، إال أنه عاد مرة ثانية ليأكد أن ذلك ال مينع القراءة األخرى.

وقد حيتج األزهري باحلديث النبوي على بعض قراءات آيات األحكام واليت ورد فيها خالف بني العلماء، ومن 

مْ  الَِّذي ه وَ " ذلك ما أورده عند قوله تعاىل: ك  ر  هَ  َل    يََشاء   َكْيفَ  اِْلَْرَحامِ  فِي ي َصوِّ
 .34"اْلَحِكيم   اْلَعِزيز   ه وَ  إِلَّ  إِلَ 

قال األزهري: "ومن قرأ "وأرجِلكم" بالكسر، عطفها على قوله "وامسحو برؤوسكم" وبينت السنة أن املراد مبسح 

ُغْسال، ويكون مسحا باليد، واألخبار جاءت بغسل األرجل  األرجل غسلها، وذلك أن املسح يف كالم العرب يكون

ومسح الرؤوس، ومن جعل مسح األرجل كمسح الرؤوس خطوطا باألصابع فقد خالف ما صح عن رسول اهلل أنه قال:" 

                                                           
 .125سورة البقرة، اآلية:  31
 .111، حممد بن إمساعيل البخاري، صـصحيح البخاري 32
 .174، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 33
 .6سورة آل عمران، اآلية:  34
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. وأخربين أبو بكر بن عثمان عن أيب حامت عن أيب زيد  36، و "ويل لألعقاب من النار"35ويل للعراقيب من النار"

 .37اري أنه قال: املسح عند العرب يكون ُغسال فالبد من ُغسل الرجلني إىل الكعبني"األنص

 تعليق الباحث على منهج األزهري يف توجيه القراءات باحلديث.

على الرغم من أن  اإلمام األزهري يعد من العلماء الذين هلم دراية بعلم احلديث، وله مؤلفات يف ذلك، إال أن 

 القراءات ليس بالكثري إذا ما قورن بغريه من كتب التوجيه املعتمدة، حيث أن عدد املواضع اليت ذكره للحديث يف توجيه

احتج هلا واستشهد هلا باحلديث أو األثر ال تتجاوز )ثالثة وعشرين موضعا( فقط، على حني أهنا بلغت حنو )أربعني 

. ومعظم 39لب بلغت حنو )عشرين موضعا(. وعند اإلمام مكي بن أيب طا38موضعا( يف "حجة القراءات" البن زجنلة

 األحاديث اليت ذكرها األزهري إما ضعيف وإما نادر الوجود ال يوجد له حكم عند أهل احلديث املعتمدين.

 توجيه القراءات بالشعر العربي.المطلب الثالث: 

ه كثريا يف ا، فقد اعمتد علييعد الشعر من أهم األدوات اليت اعتمدها اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واالحتجاج هل

توجيه القراءات واالستشهاد هلا، وترجع كثرة الشعر يف كتاب األزهري"معاين القراءات" إىل أن األزهري كان من أهل 

 اللغة من الدرجة األوىل، وكان على دراية جبميع عناصرها واليت منها الشواهد الشعرية.

مْ  أَنِّي لَك مْ  فَاْستََجابَ  َربَّك مْ  تَْستَِغيث ونَ  إِذْ  :"ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل ك  ِمد   اْلَماَلئَِكةِ  ِمنَ  بِأَْلف   م 

ْرِدفِينَ   ، قرأ نافع ويعقوب"ُمرَدِفني" بفتح الدال، وقرأ الباقون بكسرها.40"م 

                                                           
 .120، مسلم بن احلجاج، صـصحيح مسلم 35
 السابق نفسه. 36
 .327 -326، صـ1حممد بن أمحد األزهري، جـ معاني القراءات، 37
 .335، صـحممد فتحي عبد اجلليل، منهج ابن زنجلة في كتابه حجة القراءات 38
منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي من خالل كتابه " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  39

 .63، صـحوى فرجاين ،وحججها
 .9سورة األنفال، اآلية:  40
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ه أُردفه مبعىن أردفه، وأردفت قال األزهري: "من قرأ "ُمْرِدفني" بكسر الدال فهو مبعىن: رادفني، يقال: ردفت فالنا

 واحد، ومنه قول الشاعر:

 .41إذا اجلوزاء أردفت الثريا   *    ظننت بآل فاطمة الظنونا"

 .42والبيت يعزى إىل خزمية بن مالك، كما يف لسان العرب

ة والكسائي"يـُْنزُِفون" ، قرأ محز 43"َل فِيهَا َغْول  َوَل ه ْم َعْنهَا ي نَزف ونَ ومن ذلك أيضا ما جاء عند قوله تعاىل: "

 بكسر الزاي، وقرأ الباقون "يـُنـْزَفون" بفتح الزاي. 

 قال األزهري: "ومن قرأ "ال يُنزُِفون" أي ال يسكرون، قال الشاعر:

 .44َلَعْمري َلَقْد أَنـَْزفْـُتُم أَْو َصَحْومُت     لَِبْئَس الّنَداَمى ُكْنُتْم آَل َأجَبَرا"

 .45جاء يف لسان العربوالبيت منسوب لألبريد، كما 

واخلالصة أن اإلمام األزهري أكثر من توجيه القراءات بالشعر، بل إن الشعر يعد األداة األوىل ضمن األدوات اليت 

اعتمد عليها األزهري يف توجيه القراءات، حيث أن املواضع اليت استشهد هلا األزهري بالشعر تزيد على الثمانني موضعا، 

املواضع كان حيتج هلا بأكثر من بيت، وقد تعددت مناهجه يف االحتجاج هبذه األبيات، وغالب فضال عن أن بعض 

 هذه األبيات موثقة ومنسوبة إىل قائليها إال النذر اليسري الذي مل نعثر له علي توثيق بني كتب الشعر املعروفه واملعتمدة.

 توجيه القراءات بأقوال العرب ولغاتهم. المطلب الرابع:

                                                           
 .436، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 41
 .115، صـ9، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جـلسان العرب 42
 .47سورة الصافات، اآلية:  43
 .318، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 44
 .327، صـ، مجال الدين بنب حممد ابن منظورلسان العرب 45
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هتم األزهري بأقوال العرب ولغاهتم كثريا يف توجيه القراءات، حيث أن كتابه " معاين القراءات" قد احتوي على لقد ا

عدد كبري من املواضع اليت وجهها األزهري بأقوال العرب ولغاهتم، فقد بلغ عدد املواضع اليت استشهد هلا األزهري بأقوال 

 راءة بأهنا لغة فهو كثري جدا يف هذا الكتاب.العرب حنو مخسة وعشرين موضعا، أما توجيه الق

َذا إِنْ  ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: " ل ق   إِلَّ  هَ  لِينَ  خ  ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي 46"اِْلَوَّ

ِلني" بضم اخلاء َهَذا ِإالَّ ُخُلُق األوّ واحلضرمي " إْن َهَذا ِإالَّ َخْلُق األّوِلني" بفتح اخلاء وسكون الالم. وقرأ الباقون " إْن 

والالم. قال األزهري: "قال الفراء: من قرأ "َخْلق األولني" فمعناه: اختالقهم الكذب. قال: والعرب تقول: حدثنا فالن 

 .47بأحاديث اخلَْلق، وهي األحاديث املفتعلة"

ن العرب، و القراءات، على أهنا لغات واردة عولقد كان األزهري يف كثري من األحيان يكتفي يف توجيه القراءتني، أ

وقد بلغ عدد املواضع اليت اكتفي األزهري يف توجيهها على أهنا لغات حنو )أربعني موضعا(،  وغالبا ما كان يذكر هذه 

 اللغات جمردة )دون نسبة إىل القبائل اليت تنطق هبا(. 

ِ  َعلَى أَق ولَ  َل  أَنْ  لَى  عَ  َحقِيق   ومن األمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعاىل: " مْ  قَدْ    اْلَحقَّ  إِلَّ  ّللاَّ  ِمنْ  بَيِّنَة  بِ  ِجْئت ك 

مْ  ، حرك الياء من "َمِعَي" حف  عن عاصم، وأسكنها الباقون. قال األزهري: "ومها 48"إِْسَرائِيلَ  بَنِي َمِعيَ  فَأَْرِسلْ  َربِّك 

 .49لغتان"

ة لغات العرب وهلجاهتم يف توجيه القراءات؛ ويرجع ذلك إىل وفرة احلصيلواخلالصة: أن األزهري اعتمد كثريا على 

 اللغوية عنده، ألنه طاف يف بالد العرب ومسع كثريا من لغاهتم وهلجاهتم فكان ذلك خري معني له يف مهمته هذه.

 توجيه القراءات بالرسم العثماني. المطلب الخامس:

                                                           
 .137سورة الشعراء، اآلية: 46
 .228-227، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 47
 .105سورة األعراف، اآلية:  48
 .415، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 49
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ن أركان القراءة الصحيحة، وال يغيب عن أذهاننا أن اخللفية التارخيية هلذا من املعلوم أن موافقة الرسم العثماين ركن م

الركن تؤكد أن الغاية منه كانت حلفظ التغاير بني القراءات املوجود أصال واجملمع عليه، وليس سببا يف إحداث هذا 

ية يف بل ظلت له خصوصالتغاير كما يتوهم البعض، ولذلك فقد ظل هذا الرسم ركنا من أركان القراءة الصحيحة، 

احلفاظ على الغاية اليت وضع من أجلها، مث صار الرسم أصال من ُأصول التوجيه واالحتجاج للقراءات القرآنية، ومن مث 

 فقد اعتمده األزهري أصال من ُأصول التوجيه املعتمدة لديه.

ابِق ونَ  ومن ذلك ما جاء عند قوله تعاىل: " ل ونَ  َوالسَّ وه مْ  َوالَِّذينَ  َواِْلَْنَصارِ  هَاِجِرينَ اْلم   ِمنَ  اِْلَوَّ  بِإِْحَسان   اتَّبَع 

وا َعْنه مْ  ّللاَّ   َرِضيَ  ا فِيهَا َخالِِدينَ  اِْلَْنهَار   تَْحتَهَا تَْجِري َجنَّات   لَه مْ  َوأََعدَّ  َعْنه   َوَرض  َُ    أَبَد  لِ
، قال 50"اْلَعِظيم   اْلفَْوز   َذ 

ل "َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر" بزيادة )من(، وكذلك هي يف مصاحف أهاألزهري: "قرأ ابن كثري وحده 

حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر" بغري )من("، قال األزهري: ")من( تزاد يف الكالم توكيدا، وحتذف اختصارا،  مكة خاصة. وقرأ الباقون "

 .51واملعىن واحد"

األزهري من توجيه واحتجاج للقراءات بالرسم العثماين، وباستقراء كتاب )معاين القراءات بالنظر إىل ما أورده 

لألزهري( تبني للباحث أن األزهري مل يعتمد على الرسم يف كثري من املواضع، حيث أن عدد املواضع اليت وجهها 

ب التوجه ذا ما قورن بغريه من كتاألزهري واحتج هلا بالرسم بلغ حنو )ستة عشر موضعا( فقط، وهذا عدد ضئيل جدا إ

واالحتجاج للقراءات، فمثال عند ابن زجنلة بلغت هذه املواضع حنو )ستني موضعا، ورمبا يرجع ضعف االحتجاج بالرسم 

عند األزهري إىل أنه مل يكن من أهل القراءات املتخصصني، فلم يكن على دراية كاملة بعلوم القراءات واليت من بينها 

 ين، واهلل أعلم.الرسم العثما

 المطلب السادس: توجيه القراءات حمال على التفسير أو المعنى.

                                                           
 .100سورة التوبة، اآلية:  50
 .463، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 51
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من املعلوم أن كال من التفسري والتوجيه هو بيان ملعىن اللفظ القرآين، إال أن التفسري عام يتناول ألفاظ القرآن كلها غالبا، 

 يكن عجبا من وجه، فبينهما عموم وخصوص، لذا ملأما التوجيه فهو بيان ملعاين األلفاظ القرآنية اليت قرئت على أكثر 

 أن نرى أن من صور التوجيه عند األزهري توجيه القراءات محال على املعىن والتفسري.

 ِإْحَسانًا ْينِ َوبِاْلَواِلدَ  اللَّهَ  ِإالَّ  نَ تـَْعُبُدو  اَل  ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: 

 َوأَنـُْتمْ  ِمْنُكمْ  قَِلياًل  ِإالَّ  تـََولَّْيُتمْ  مُثَّ  ةَ الزََّكا َوآتُوا الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمىى  اْلُقْرَبى  َوِذي

 ، قرأ محزة والكسائي ويعقوب "َحَسًنا" بفتح احلاء والسني. وقرأ الباقون "ُحْسًنا". 52"ُمْعرُِضونَ 

قال األزهري: "من قرأ "ُحْسًنا" فاملعىن: قولوا للناس قوال ذا حسن، واخلطاب لعلماء اليهود، قيل هلم: اصدقو يف 

 .53ا"صفة النيب صلى اهلل عليه. ومن قرأ "َحَسًنا" فاملعىن:قولوا هلم قوال حسن

واخلالصة: أن األزهري كان من العلماء األفذاذ الذين هلم دراية مبعاين اللغة العربية، ولقد وجه األزهري هذه املعرفة 

خلدمة القرآن الكرمي، وبيان معانيه وتوضيحها، وخاصة الكلمات اليت اختلف القراء فيها، حىت أن القاريء يف كتاب 

د كلمة اختلف القراء يف قراءهتا اختالفا يؤدي إىل تغاير يف املعىن، إال وضحها )معاين القراءات( لألزهري ال يكاد جي

 وبني معناها، واستدل هلذا املعىن مبا يقويه ويؤكده، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

 .توجيه القراءات حمال على السياق المطلب السابع:

لك القراءات؛ توجه القراءات بالسياق. وقبل أن نعرض منهجه يف ذمن املناهج اليت استخدمها اإلمام األزهري يف توجيه 

 نعرف أوال بالسياق، تعريفا موجزا.

                                                           
 .83سورة البقرة، اآلية:  52
 .161، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 53
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. قال ابن فارس: "السني والواو والقاف، 54السياق يف اللغة: أصل السياق "سواق" فقلبت الواو ياء لكسرة السني

 وقد انساقت . يقال: "ساق اإلبل يسوقها سوقا وسياقا،55أصل واحد؛ وهو حدو الشيء"

. ويف املعجم الوسيط: "سياق 56اإلبل تساوقا إذا تتابعت، واملساوقة املتابعة؛ كأن بعضها يسوق بعضا" وتساوقت

 .57الكالم تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه"

 من خالل ما سبق بتضح لنا أن السياق يف اللغة يدور حول املتابعة واالتصال واالنتظام.

"هو تتابع املعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية. أو هو ما يستفاد من معىن الكلمة أما يف االصطالح فقيل: 

 .58بالنظر يف سابقه أوالحقه، أو هبما معا"

 ومن هنا يتضح لنا أن السياق يقوم على ركنني: السياق السابق، والسياق الالحق. 

 يف ذلك مع بعض األمثلة التوضيحية. وبعد هذا التعريف املوجز بالسياق وأنواعه نعرض منهج األزهري

 أوال: توجيه القراءات محال على السياق السابق.

يف بعض املواضع كان يوجه األزهري القراءة بأهنا تناسب ماجاء قبهما من الكالم، سواء يف املعىن، أو يف اللفظ، 

 ِمنَ  َمَقاَمُهَما يـَُقوَمانِ  آَخرَانِ فَ  ِإْْثًا اْسَتَحقَّا أَنَـُّهَما َعَلىى  ُعِثرَ  فَِإنْ أو كالمها. ومن األمثلة على ذلك ما ورد عن قوله تعاىل: 

 ،59"الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإنَّا اْعَتَديـَْنا َماوَ  َشَهاَدهِتَِما ِمنْ  َأَحق   َلَشَهاَدتـَُنا بِاللَّهِ  فـَيـُْقِسَمانِ  اأْلَْولََيانِ  َعَلْيِهمُ  اْسَتَحقَّ  الَِّذينَ 

                                                           
 .473، صـ25، حممد بن عبد الرازق الزبيدي، جـتاج العروس من جواهر القاموس 54
 .117، صـ3، أمحد بن فارس، جـمعجم مقاييس اللغة 55
 .166، صـ10، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جـلسان العرب 56
 .465، صـ1جممع اللغة العربية بالقاهرة، جـ المعجم الوسيط، 57
 .66صـ هادي حسني عبد اهلل، هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 58
 .107سورة املائدة، اآلية:  59
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من قرأ )من الذين اْسُتِحقَّ عليهم اأْلَْولََياِن( بالرفع والتثنية فلمعىن االسم الذي يف )يقومان(، كأنه قال األزهري: "

قال: فآخران يقومان من الذين اْسُتِحقَّ عليهم يقوم األْولََيان، وهو التثنية األوىل، أي: األَحق ، وهذا قول الزجاج، وأما 

 .60ألمساء املضمرة يف اهلاء وامليم من قوله: )عليهم(، وإن شئت رددته على )الذين("من قرأ )األوَِّلنَي( فإنه رده على ا

يف هذه اآلية أرجع األزهري القراءتني إىل السياق قبلها، حيث أرجع كل قراءة إىل ما يناسبها من الكالم السابق 

جيه، ومحل قراءة اجلمع املعىن على هذا التو  عليها، فأرجع التثنية يف )األوليان( إىل التثنية يف كلمة )يقومان( والتمس هلا

 على ضمري اجلمع السابق يف اآلية.

 توجيه القراءات محال على السياق الالحق. ثانيا:

قد تناسب بعض القراءات ما جاء بعدها من الكالم تذكريا أو تأنيثا أو معىن، وهذا ما أشار إليه األزهري يف أكثر 

واراءة، ومن األمثلة على ذلك: ما ذكره عند قوله تعاىل: "من موضع، مكتفيا بذلك توجيها للق
ُ
ال

َ
ا َوق

َ
ْول

َ
ايَا ل ََ ن ِي

ْ
ا ْأ آَية  ْنا بي  مي

ا هي ي
مْا  َۚرب 

َ
َول

َ
ْما أ هي تي

ْ
ْأ
َ
ا ِ

ُ
ة ََ

ي
ي َما َبن  ا في ُحفي ى ا الصُّ

َ
ول

ُ ْ
، قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم يف رواية حف  ويعقوب "أومل تأهتم" بالتاء، 61"اْل

 " بالياء.وقرأ الباقون "أومل يأهتم

 ،62قال األزهري: "من قرأ بالتاء فللفظ البينة، ومن قرأ بالياء فألن معىن البينة: البيان"

 فقد وجه األزهري القراءتني محال على السياق الالحق، أحدمها على اللفظ واألخرى على املعىن.

 ثالثا: توجية القراءات على السياق السابق والالحق. 

القراءة موافقة ملا جاء قبلها وما جاء بعدها، وهو ما كان يكتفي به األزهري يف توجه القراءة يف بعض املواضع تأيت 

َُ  َوقََضى  موضحا وشارحا هلذه املوافقة أو املناسبة، ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: "  إِلَّ  تَْعب د وا لَّ أَ  َرب 

ا   إِْحَسان ا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيَّاه    قَْول   لَه َما َوق لْ  تَْنهَْره َما َوَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل  ِكاَله َما أَوْ  أََحد ه َما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبل َغنَّ  إِمَّ

                                                           
 .342-341، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 60
 .133سورة طه، اآلية:  61
 .161، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 62
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ا ُلَغنَّ" على واحد، 63"َكِريم  ُلَغانِّ ِعنَدَك" على اثنني، وقرأ الباقون "ِإمَّا يـَبـْ النون مشددة يف ف، قرأ محزة والكسائي "ِإمَّا يـَبـْ

 القراءتني.

ُلغاّن عنك الكرب( فإنه تثنية يبُلَغنَّ؛ ألن األبوين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددمها،  قال األزهري: "من قرأ )يـَبـْ

 .64مث قال: أحدمها أو كالمها على إيتناف"

لمة ر أن ما جاء بعد هذه الكفقد وجه األزهري القراءة محال على ما قبلها من أن األبوين قد سبق ذكرمها، مث ذك

 مناسبا لتلك القراءة على التثنية.

واخلالصة: أن اإلمام األزهري كان من األئمة السابقني يف توجيه القراءءات وكتابه يعد مرجعا أصليا لكثري من أهل 

ثلة املناسبة من مالتوجيه بعده، وقد تعددت مناهج التوجيه عنده على حنو ما وضحه الباحث آنفا، ودلل عليه بذكر األ

 خالل هذا الكتاب القيم )معاين القراءات( لألزهري.

 الخاتمة. 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

 أوال: أهم التائج:

أظهر البحث مدى عناية العلماء وخاصة أهل اللغة بتوجيه القراءات القرآنية والتماس احلجة هلا وإقامة األدلة على  -1

 صحتها.

األزهري كان من السابقني يف جمال توجيه القراءات وخاصة يف توجيه القراءات السبع اليت اعتمدها ابن أن اإلمام  -2

 جماهد وغريه من علماء القراءات.

                                                           
 .23سورة اإلسراء، اآلية:  63
 .92-91، 2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 64
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بينت الدراسة أنه ال جيوز املفاضلة بني القراءات، أو توجيه قراءة على حساب األخرى، وأن الذي يعول عليه يف  -3

ا عند أهل القراءات، وأنه ال ينغي أن يلتفت إىل بعض أقوال أهل اللغة الذين يوجهون ذلك هو تواتر القراءة وصحته

 الطعن للقراءات حينما ال جيدوهنا تتماشى مع ما وضعوة من قواعد.

أبرزت الدراسة منهج اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واألدوات اليت اعتمد عليها يف ذلك، كما بينت أن هذه  -4

تكن متساوية عند األزهري؛ وإمنا يقل اعتماده على احلديث والرسم العثماين، ويكثر اعتماده على الشعر األدوات مل 

 وأقوال العرب لغاهتم، بينما يكون متوسطا يف اعتماده على باقي األدوات.

ة؛ حيث أوضحت الدراسة كذلك أن األزهري قد أمهل أداة مهمة من أدوات توجيه القراءات وهي القراءات الشاذ -5

 تبني أنه مل يعتمد عليها مطلقا يف أي موضع من مواضع التوجيه اليت ذكرها يف كتابه.

كذلك بينت الدراسة أن كتاب معاين القراءات لألزهري كتاب ذا قيمة علمية كبرية، إال أنه حيتاج إىل والتهذيب   -6

ليها أو بيان يف صحة بعض القراءات دون الرد عوالتنقيح ألن به بعض اآلراء العليلة اليت نقلها األزهري واليت تطعن 

 فسادها.

 

 ثانيا: أهم التوصيات:

يوصي الباحث جبمع املواضع اليت تعرض هلا اإلمام األزهري بالتفسري يف كتابه معاين القراءات ومجعها يف كتاب  -1

املفقود، والذي ذكره  تفسري األزهريواحد، فهي تصلح ألن تكون حبثا مستقال يرجع إليه إىل أن يأذن اهلل بالعثور على 

 يف هذا الكتاب.

يوصي الباحث بدراسة مستقلة جلمع القراءات الشاذة اليت ذكرها األزهري ووجها ومل ينبه على شذوذها، وإمنا  -2

 ذكرها على أهنا وجه قريء به دون التعرض لصحتها أو شذوذها.
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 ليت تناولت الطعن يف بعض القراءات الصحيحة من خالليوصي الباحث بدراسة موسعة للرد على بعض اآلراء ا -3

 هذا الكتاب.
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