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 مقدمة
 

القرآن فإّن  أما بعد : ، احلمد هلل وحده والصالة والسالم على حممد سيد املرسلني وخامت النبيني
قال هللا تبارك وهو يهديهم إىل سواء السبيل ، الكرمي هو دستور حياة املسلمني وأساس دينهم املتني 

 :وتعاىل
 1 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

أهم من هو ، و  ، وأرفعها مكانةً  ، وأشرفها منزلةً  م قدرًاو من َأَجلِّّ العل هواملتواترة علم القراءات وإّن 
؛  اكارهال جيوز ملسلم إنوحيا من هللا تبارك وتعاىل ، و  اجيب لكّل مؤمن اعتقاد كوهنالعلوم القرآنية اليت 

 . نفّك عنهكوهنا جزءا اليلو  نّص القرآن الكرميباملتواترة  القراءات قلتعلّ 
 مصدر القراءات القرآنية :

أنزهلا هللا تبارك  القرآنية القراءاتمصدر القراءات القرآنية وحٌي من هللا تبارك وتعاىل ؛ إلن   
: ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّابِّ يَ ُقولُ روى البخاري عن كما -صلى هللا عليه وسلم  - وتعاىل على نبينا وسيدان حممد

زَاٍم يَ ْقرَُأ ُسورََة اْلُفْرقَانِّ ِفِّ َحَياةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ  َشاَم ْبَن َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ ْعُت هِّ فَاْسَتَمْعُت  َوَسلَّمَ َسِّ
رَاَءتِّهِّ فَإَِّذا ُهَو يَ ْقَرُأ َعَلى ُحُروٍف َكثِّريٍَة َلَْ يُ ْقرِّْئنِّيَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َم َفكِّْدُت أَُساوِّرُُه ِفِّ لِّقِّ

ُتُه بِّرَِّدائِّهِّ فَ ُقْلُت َمْن أَقْ رَ  ب ْ ْرُت َحَّتَّ َسلََّم فَ َلب َّ ْعُتَك تَ ْقَرُأ قَاَل أَقْ رَأَنِّيَها الصَّاَلةِّ فَ َتَصب َّ ورََة الَّيتِّ َسِّ هِّ السُّ َأَك َهذِّ
َقْد أَقْ رَأَنِّيَها َعَلى َغرْيِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَ ُقْلُت َكَذْبَت فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

ْعُت َهَذا يَ ْقَرأُ بُِّسورَةِّ اْلفُ  َما قَ رَْأَت فَاْنطََلْقتُ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَ ُقْلُت إِّّّنِّ َسِّ ْرقَانِّ بِّهِّ أَُقوُدُه إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َشا ْلُه اقْ رَْأ ََي هِّ رَاَءَة الَّيتِّ َعَلى ُحُروٍف َلَْ تُ ْقرِّْئنِّيَها فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَْرسِّ ُم فَ َقَرَأ َعَلْيهِّ اْلقِّ

ْعُتُه يَ ْقَرُأ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكَذلَِّك أُْنزَِّلْت ُُثَّ قَاَل اقْ رَْأ ََي ُعمَ  رَاَءَة الَّيتِّ َسِّ ُر فَ َقَرْأُت اْلقِّ
ُ عَ  َعةِّ َأْحُرٍف فَاقْ َرُءوا أَقْ رََأّنِّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َلْيهِّ َوَسلََّم َكَذلَِّك أُْنزَِّلْت إِّنَّ َهَذا اْلُقْرآَن أُْنزَِّل َعَلى َسب ْ

ْنهُ  َر مِّ  2.  َما تَ َيسَّ
دِّ  فِّ  َجالًِّسا ُكْنتُ :  قَالَ  َكْعبٍ  ْبنِّ  ُأبَِّّ  َعنْ  وروى اإلمام مسلم ِف صحيحه  َفَدَخلَ  ، اْلَمْسجِّ

َوى قِّرَاَءةً  فَ َقَرأَ  آَخرُ  َجاءَ  ُُثَّ  ، َعَلْيهِّ  أَْنَكْرتُ َها قِّرَاَءةً  فَ َقَرأَ  َرُجلٌ  بِّهِّ  قِّرَاَءةِّ  سِّ ا ، َصاحِّ  َعَلى َدَخْلَنا اْنَصَرفْ َنا فَ َلمَّ
 قَ رَأَ  ُُثَّ  ، َعَلْيهِّ  أَْنَكْرتُ َها قِّرَاَءةً  قَ رَأَ  الرَُّجلَ  َهَذا إِّنَّ  اَّللَِّّ  َرُسولَ  َيَ :  فَ ُقْلتُ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّّ  َرُسولِّ 

َوى َهَذا بِّهِّ  قِّرَاَءةِّ  سِّ  قَالَ  ُُثَّ  ، فَ َقرَأَ . « اقْ رَأْ  »: لِّلرَُّجلِّ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّّ  َرُسولُ  فَ َقالَ . َصاحِّ
ُتَما »: فَ َقالَ  فَ َقَرأَ . « اقْ رَأْ  »: لِّآلَخرِّ  ُتَما َأوْ  َأْحَسن ْ ا. « َأَصب ْ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّّ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  فَ َلمَّ
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نَ  طَ  َشْأنَ ُهَما َحسَّ ى فِّ  ُسقِّ لِّيَّةِّ  فِّ  ُكْنتُ  َأنِّّ  َوَودِّْدتُ  ، نَ ْفسِّ ا - قَالَ  - اْْلَاهِّ  صلى- اَّللَِّّ  َرُسولُ  رََأى فَ َلمَّ
َينِّ  َما -وسلم عليه هللا ْضتُ  ، َصْدرِّى فِّ  بَِّيدِّهِّ  َضَربَ  َغشِّ  َيَ  »: قَالَ  ُُثَّ  ، فَ َرقًا اَّللَِّّ  إِّىَل  أَْنظُرُ  َكَأنِّّ َو  َعَرقًا َففِّ

َّتِّ  َعَلى َهوِّنْ  َربِّّ  َيَ  َعَلْيهِّ  فَ َرَدْدتُ :  قَالَ  ، َحْرفٍ  َعَلى اْلُقْرآنَ  اقْ َرإِّ  َأنِّ  إِّىَلَّ  أَْرَسلَ  َربِّّ  إِّنَّ  َكْعبٍ  ْبنَ  ُأَبُّ  . أُمَّ
َّتِّ  َعَلى َهوِّنْ  َربِّّ  َيَ :  قُ ْلتُ  قَالَ .َحْرفٍ  َعَلى اقْ رَأْ  أَنِّ  الثَّانَِّيةَ  َعَلىَّ  فَ َردَّ   َعَلى اقْ رَأْ  أَنِّ  الثَّالَِّثةَ  َعَلىَّ  فَ َردَّ . أُمَّ

َعةِّ  رْ  اللَُّهمَّ :  فَ ُقْلتُ . َتْسأَلُنِّيَها َمْسأََلةٌ  َرَدْدتَ َها َردَّةٍ  بُِّكلِّّ  َوَلكَ  ، َأْحُرفٍ  َسب ْ َّتِّ  اْغفِّ رْ  اللَُّهمَّ  ، ألُمَّ َّتِّ  اْغفِّ   ، ألُمَّ
ْرتُ  يمَ  َحَّتَّ  اْْلَْلقُ  فِّيهِّ  إِّىَلَّ  يَ ْرَغبُ  يَ ْومَ  إِّىَل  الثَّالَِّثةَ  َوَأخَّ  3.  -وسلم عليه هللا صلى- إِّبْ رَاهِّ

 4أيخذها اآلخر عن األول . ة متبعةٌ نّ أن القراءة سُ  -رضي هللا عنه  -وروي عن زيد بن اثبت 
  5. نيِّ كاآليتَ   نيِّ املتواترتَ  نيِّ القراءتَ  أنّ على والعلماء واتفق مجهور املفسرين 

من القرآن وجب اإلميان  متواترة فهي جزءٌ إن كانت القرآنية ال ختلو عن حالني : فالقراءات 
بكونه كالًما هلل تعاىل ووحًيا متلوًّا  يصّح االعتقاد، ولو كانت غريه َل  كالًما هلل تعاىل ووحًيا متلوًّا  ابكوهن

 . تعّبدا اوَل تصّح تالوهت
مجع قراءة، وهي مصدر قرأ قراءة وقرآاًن مبعن: تال تالوة، وهي ِف  القراءات : القراءات لغةتعريف 

األصل مبعن اْلمع والضم، تقول: قرأُت املاَء ِف احلوض أي: مجعته فيه، وَسي "القرآن" قرآاًن؛ ألنه جيمع 
به  القرآن : لفظتُ  ن قرأتُ األفريقي : ومعويقول ابن منظور  6.  اآلَيت والسور ويضم بعضها إىل بعض

 7. جمموعا
 : القراءات اصطالحاتعريف 

عرَّفها القراء بتعاريف متعددة وخمتلفة، ولعل تعريف اإلمام ابن اْلزري هلا من أحسن التعاريف 
 8". بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة علمٌ " بقوله: -رمحه هللا-مجًعا ومشواًل، فقد عرفها 
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 : ومكتوبًة يف السطور  حمفوظًة يف الصدورتواترة امل القراءات
ُكلُّ قِّرَاَءٍة َوافَ َقتِّ اْلَعَربِّيََّة َوَلْو بَِّوْجٍه ، َوَوافَ َقْت َأَحَد  " : -رمحه هللا  -اإلمام ابن اْلزري قال 

يَحُة الَّيتِّ اَل جَيُوُز رَ  رَاَءُة الصَّحِّ َي اْلقِّ فِّ اْلُعْثَمانِّيَّةِّ َوَلوِّ اْحتَِّمااًل َوَصحَّ َسَنُدَها ، َفهِّ لُّ اْلَمَصاحِّ دَُّها َواَل َيِّ
َن اأْلَ  َي مِّ َا اْلُقْرآُن َوَوَجَب َعَلى النَّاسِّ قَ ُبوهُلَا ، َسَواٌء َكاَنْت َعنِّ إِّْنَكاُرَها ، َبْل هِّ َعةِّ الَّيتِّ نَ َزَل َهِّ ب ْ ْحُرفِّ السَّ

ةِّ اْلَمْقُبولِّنَي  َن اأْلَئِّمَّ ْم مِّ َعةِّ ، أَْم َعنِّ اْلَعْشرَةِّ ، أَْم َعْن َغرْيِّهِّ ب ْ ةِّ السَّ  9. " اأْلَئِّمَّ
ا ( َكْونُ " وقال أيضا :  َعةِّ ، فَإِّنَّ  ) َوأَمَّ ب ْ يعِّ اأْلَْحُرفِّ السَّ َلًة َعَلى مجِّ فِّ اْلُعْثَمانِّيَّةِّ ُمْشَتمِّ اْلَمَصاحِّ

َن اْلُفَقَهاءِّ َواْلُقرَّاءِّ َواْلُمَتَكلِّّ  هِّ َمْسأََلٌة َكبِّريٌَة اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء فِّيَها : َفَذَهَب مَجَاَعاٌت مِّ نَي إِّىَل َأنَّ َهذِّ مِّ
َف اْلعُ  ةِّ اْلَمَصاحِّ َعةِّ ، َوبَ نَ ْوا َذلَِّك َعَلى أَنَُّه اَل جَيُوُز َعَلى اأْلُمَّ ب ْ يعِّ اأْلَْحُرفِّ السَّ َلٌة َعَلى مجِّ َأْن  ْثَمانِّيََّة ُمْشَتمِّ

َحابَُة َعَلى نَ ْقلِّ  َا ، َوَقْد َأمْجََع الصَّ َعةِّ الَّيتِّ نَ َزَل اْلُقْرآُن َهِّ ب ْ َن احْلُُروفِّ السَّ َل نَ ْقَل َشْيٍء مِّ فِّ تُ ْهمِّ  اْلَمَصاحِّ
نْ  ْصٍر مِّ َها إِّىَل مِّ ن ْ َن الصُُّحفِّ الَّيتِّ َكتَ بَ َها أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوإِّْرَسالِّ ُكلِّّ ُمْصَحٍف مِّ أَْمَصارِّ  اْلُعْثَمانِّيَّةِّ مِّ

َهى  َوى َذلَِّك ، قَاَل َهُؤاَلءِّ : َواَل جَيُوُز َأْن يَ ن ْ نَي َوَأمْجَُعوا َعَلى تَ ْركِّ َما سِّ رَاَءةِّ بِّبَ ْعضِّ اأْلَْحُرفِّ اْلُمْسلِّمِّ َعنِّ اْلقِّ
َلفِّ َواْلَْ  َن السَّ رُي اْلُعَلَماءِّ مِّ َن اْلُقْرآنِّ ، َوَذَهَب مَجَاهِّ ُعوا َعَلى تَ ْركِّ َشْيٍء مِّ َعةِّ َواَل َأْن جُيْمِّ ب ْ ةِّ السَّ َلفِّ َوأَئِّمَّ

َف اْلُعْثَمانِّيََّة ُمْشَتمِّ  نَي إِّىَل َأنَّ َهذِّهِّ اْلَمَصاحِّ َعةِّ فَ َقْط اْلُمْسلِّمِّ ب ْ َن اأْلَْحُرفِّ السَّ ُلُه َرَْسَُها مِّ َلٌة َعَلى َما ََيَْتمِّ
 ُّ ريَةِّ الَّيتِّ َعَرَضَها النَّيبِّ َعٌة لِّْلَعْرَضةِّ اأْلَخِّ رَائِّيَل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َجامِّ ب ْ اَلُم  -َعَلى جِّ  -َعَلْيهِّ السَّ

ُرْك حَ  َنٌة هَلَا َلَْ تَ ت ْ َها .ُمَتَضمِّّ ن ْ َنَّ اأْلََحادِّيَث )قُ ْلتُ  ْرفًا مِّ ( : َوَهَذا اْلَقْوُل ُهَو الَّذِّي َيْظَهُر َصَوابُُه ; ألِّ
يَضَة َتُدلُّ َعَلْيهِّ َوَتْشَهُد َلُه . يَحَة َواآْلاَثَر اْلَمْشُهورََة اْلُمْسَتفِّ  10 "الصَّحِّ

 أئمة القراءات العشرة املتواترة :
 وأئمة القراءات العشرة هم :  

 اإلمام انفع املدّن .1
 اإلمام عبد هللا بن كثري املكي  .2
 اإلمام أبوعمرو البصري  .3
 اإلمام عبد هللا بن عامر الشامي .4
 اإلمام عاصم بن أيب النجود الكوِف .5
 اإلمام محزة بن حبيب الزَيت الكوِف  .6
 اإلمام علي الكسائي الكوِف  .7
 اإلمام أبو جعفر املدّن  .8

                                                           
 1/9انظر : النشر ِف القراءات العشر البن اْلزري ،   9

 1/31املرجع السابق ،   10
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 اإلمام يعقوب احلضرمي .9
 اإلمام خلف العاشر  .10

اْلبِّاَلدِّ  يَن َكثُ ُروا َوتَ َفرَُّقوا ِفِّ ُُثَّ إِّنَّ اْلُقرَّاَء بَ ْعَد َهُؤاَلءِّ اْلَمْذُكورِّ وقال اإلمام احملقق ابن اْلزري : 
ُن لِّلتِّّاَلَوةِّ َوانْ َتَشُروا َوَخْلَفُهْم أَُمٌم بَ ْعَد أَُمٍم ، ُعرَِّفْت طَبَ َقاتُ ُهْم ، َواْختَ َلَفْت  ُهُم اْلُمْتقِّ ن ْ َفاتُ ُهْم ، َفَكاَن مِّ صِّ

ن َ  هِّ اأْلَْوَصافِّ ، وََكثُ َر بَ ي ْ ْن َهذِّ ُر َعَلى َوْصٍف مِّ ُهُم اْلُمْقَتصِّ ن ْ لرَِّوايَةِّ َوالدِّرَايَةِّ ، َومِّ ُهْم لَِّذلَِّك اْلَمْشُهوُر ابِّ
ْختِّاَلُف ، َوَقلَّ الضَّْبُط ، َواتََّسَع اْْلَْرُق ، َو  ةِّ ، االِّ حلَْقِّّ ، فَ َقاَم َجَهابَِّذُة ُعَلَماءِّ اأْلُمَّ ُل يَ ْلَتبُِّس ابِّ َكاَد اْلَباطِّ

رَاءَ  ُنوا احلَْقَّ اْلُمرَاَد ، َومَجَُعوا احْلُُروَف َواْلقِّ ْجتَِّهادِّ َوبَ ي َّ ةِّ ، فَ َباَلُغوا ِفِّ االِّ اتِّ ، َوَعَزُوا اْلُوُجوَه َوَصَنادِّيُد اأْلَئِّمَّ
ُلوَهاَوالرَِّواََيتِّ ،  يحِّ َواْلَفاذِّّ ، ِبُُِّصوٍل َأصَُّلوَها ، َوأَرَْكاٍن َفصَّ اذِّّ ، َوالصَّحِّ ُزوا بَ نْيَ اْلَمْشُهورِّ َوالشَّ  11 . َوَمي َّ

 هي ماُنسبت إىل أحد من األئمة املذكورين ونُقلت عنهم ابلسند املتصل .فالقراءات العشرة 
قراءات أو عشر أوُجه بل تُعّد عشرًة ألجل كون الُقرّاء الذين نَقلوها  وليس معناه أن ِف كّل كلمة عشرَ 

 :  نالكلمات القرآنية نوعافعشرًة . 
اختالف األداء . ليس فيه النوع األول : مّتفق عليه عند مجيع القراء ، أعين ليس فيه اختالف القراءة أو 

 .ِف القرآن  وهذا النوع كثريٌ 
و فيه اختالف اختالف القراءة أ افيهأّن  فيما بني القراء ، أعين  افيه ةخمتلفكلمات والنوع الثاّن :  

 .  موضوع علم القراءات  وهووهذا النوع من الكلمات القرآنية قليٌل  األداء عند القراء ،
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 املبحث األول : اتريخ علم القراءات يف ابكستان
 

دخل املسلمون ِف منذ وقت مبكر حيث  ِف شبه القارة اهلندية هونشر  القرآن الكرمي جاء تعليم
رضي هللا  -ثقفيالاص عثمان بن العغني ِف زمن ومبلّ  اارً وّ وزُ  اار تُّ  رّ قارة اهلندية من طريق البحر والب َ شبه ال

بسم هللا الشيخ ذکر و  . مع حممد بن قاسم  ه 92ةالسند سنإقليم ِف  حتنيُث دخل املسلمون فا -عنه 
 سرتهأنار و يمالک بن د نّ إ"  :ابللغة األردية ما تعريبه "  ن هندَيقار  ةکر ذ تاملسّمى ب   "ک ِف کتابه يب

يدعوا  ه كانر مالک بن دينار أنهوقد اشت، ه  180 ةسنحوايل مساجد ِف سواحل اهلند  ناءبقاموا ب
يقرأ القرآن أمام الناس  -رمحه هللا  -وكان مالك بن دينار  .عليهم اإلسالم بقراءة القرآن الکرمي الناس إىل

من العلماء والقراء واختلطوا ِبهل  شبه القارة اهلندية کثري إىل ءوأثناء ذلک جا. اإلسالم  إىلُث يدعوهم 
ة . ُث البالد وقد استفاد أهل البالد منهم وأخذوا عنهم علم التجويد والقراءات ودرسوا منهم اللغة العربي

 12 ." اتموا الناس علم التجويد والقراءالقارة اهلندية وعلّ ه املستفيدون انتشروا ِف مدن شب

  :ابكستان قبل إنشاء تعليم القراءات القرآنية وتطورها يف شبه القارة اهلندية 
غنية ابلقراء واحلفاظ ومدارس  -وال زالت  -إن بالد شبه القارة اهلندية وابكستان كانت 

واملعاهد القرآنية . وأما قرية " ابّن بت " فلها دوٌر ممتاٌز ِف جمال تعليم القراءات املتواترة وحفظها التجويد 
والدكتور املقرئ أمحد ميان هتانوي عددا   ونشرها تالوًة وكتابًة . وقد ذكر الدكتور حممود احلسن عارف

الشيخ املقرئ َهاؤالدين زکرَي  هممنكبريا من مشايخ اإلقراء وأعالم القراء من قرية ابّن بت وغريها ، 
ه  687ه  ، والشيخ فخرالدين عراقي ت 684يخ املقرئ صدرالدين عارف توالش ه  ،666ت  لتاّنامل

شيخ القراء ، و  ه 644ت اضي محيدالدين انغوريه  ، والشيخ ق684والشيخ رکن الدين أبوالفتح ت
القاضي حممد ثناء هللا ابنيبيت صاحب كتاب التفسري و ، ه  1150حوايل عام وِف ناْلالق م املقرئ عبد

الشيخ املقرئ حافظ حممد عبد الرمحن و والشيخ املقرئ حمي اإلسالم ابنيبيت ، ، ه   1225املظهري ت 
حممد أشرف علي  القارئ العالمةوالشيخ م ، 1930خان املکي ُث اإلله آابدي املتوف سنة بن بشري

  13.ه  وغريهم 1352التهانوي ت 

                                                           
؛ و انظر كبار مشايخ اإلقراء ابملدرسة  1/87انظر : تذكرة قارَين هند )ابللغة األردية ( للشيخ بسم هللا بيك ،  12

اهلندية للشيخ الدكتور املقرئ أمحد ميان هتانوي رئيس قسم القراءات جبامعة دار العلوم اإلسالمية بالهور ، حبث قّدم 
عليم القرآن الكرمي وإقرائه "إقراء " جبامعة امللك سعود ابلرَيض ابململكة ِف ملتقى كبار قراء العاَل اإلسالمي كرسي ت

   609العربية السعودية ، ص 
املرجع السابق ؛ وعلم القراءات ِف قرية ابّن بت للدكتور حممود احلسن عارف ، حبث منشور ِف جملة ُرشد ، كلية   13

   3/222العدد اْلاص ابلقراءات ،  ، م2010القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية بالهور ، سنة 
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 يف ابكستان : أعالم  القراء ومشايخ اإلقراء 
من أعالم القراء ومشايخ القراءات من اهلند  عددٌ  م ، وهاجر1947ئت دولة ابكستان عام أنش

املقرئ فتح حممد ابنيبيت األعمى  إىل ابكستان وعلى رأسهم الشيخ املقرئ عبد املالك العليكرهي والشيخ
البشاوري والشيخ املقرئ رحيم خبش ابنيبيت ، والشيخ املقرئ والشيخ املقرئ حممد إَساعيل الكندوي 

، والشيخ املقرئ املصري حممد شريف والشيخ املقرئ إظهار أمحد هتانوي ، والشيخ عبد احلي زهران 
 والشيخ املقرئ حسن شاه رمحهم هللا رمحة واسعة .والشيخ املقرئ عبد الصمد ، حممد طاهر رحيمي ، 

، والشيخ املقرئ اء الشيخ املقرئ عبد امللك شهزاده ومشايخ اإلقراء األحيومن أعالم القراء 
إدريس العاصم خريج اْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، والشيخ املقرئ الدكتور أمحد ميان هتانوي خريج 

إلسالمية خريج اْلامعة ااْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، والشيخ املقرئ حممد إبراهيم مري حممدي 
والشيخ املقرئ خدا خبش ابنيبيت ، والشيخ املقرئ فياض الرمحن العلوي ، والشيخ املقرئ ابملدينة املنورة ، 

 هم . وغريُ  -حفظهم هللا  -حممد َيسني 
 يف ابكستان : ةتعليم القراءات القرآنيل مدارس ومعاهد

ألفا من املدارس اإلسالمية  يزيد عشرينكبري   إسالمية عجمية فيها عددٌ ابكستان هي دولة إّن 
وينقسم نظام التعليم ِف بالد وآداَها. العربية اللغة و اإلسالمية  لتعليم الدراساتو  القرآن الكرمي لتحفيظ

 ابكستان إىل نوعني :
 .ع منها أنواع خمتلفة حسب النظام التعليمي العصري تتفرّ و النوع األول : املدارس واْلامعات احلكومية 

، وتتفرع منها أنواع خمتلفة والنوع الثاّن : املدارس العريبة واْلامعات اإلسالمية األهلية غري احلكومية 
حسب النظام الديين اإلسالمي ، منها معاهد لتعليم القرآن الكرمي فقط ، ومنها مدارس التجويد 

امي " ومنها جامعات ، ومنها مدارس لتعليم الدراسات اإلسالمية بعنوان " الدرس النظ والقراءات
 . التعليمي احلكومي  النظامأما القراءات القرآنية املتواترة فهي ليست من مقررات و إسالمية . 

مع اترة تعليم القراءات القرآنية املتو أو اْلامعات اإلسالمية اليت تُعن بأو املعاهد ملدارس ا لكنّ و 
منها جامعة دار العلوم ف. ِف ابكستان  جدافهي قليلة الدراسات اإلسالمية املسماة ابلدرس النظامي 

، ومنها كلية القرآن الكرمي جبامعة رمحانية بالهور، العلوم اإلسالمية بالهور جامعة دار ومنها، كراتشي ب
ة مبدينة بشاور ، ومنها كلية القرآن الكرمي للشيخ املقرئ حممد إبرهيم مري ومنها مدرسة دار القراء املركزي

لتعليم القراءات  شاملٌ  أقسام خاّصة بتعليم القراءات املتواترة ، وفيها نظام اْلمسةحممدي ، وِف هذه 
 املتواترة مع الدرس النظامي ، وَل جند سادسها فيما نعلم . العشرة
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 املبحث الثاين : تعريف ابملناهج الدراسية للقراءات القرآنية يف ابكستان وما هلا وما عليها :
.  خمتلفة املناهجفهي  األهلية ِف ابكستاناملقررات لتعليم القراءات القرآنية ِف املعاهد القرآنية 

مع الدرة اءات املتواترة بطريق الشاطبية و تعليم القر أعين ، مي أو طريقة عِّلمية غري مباشرة عِّل منهجٌ  منها
آنية املتواترة بطريق الشاطبية والدرة قر تعليم القراءات ال المية حسب املراحل التعليمية أوالدراسات اإلس

حتفيظ الرواَيت ومنها منهج عَملي أو طريقة عملية مباشرة أعين منهج بدون الدراسات اإلسالمية. 
تعليم الشاطبية أو الدرة أو غريها من الكتب بدون ابلتلقي املباشر املفردة من القراءات العشرة املتواترة 

 -رمحهما هللا  -قرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم تحفيظ الاملنهج ك هذا. و دراسية ِف هذا اجملالال
 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱبقوله تعاىل :  تثبتة يحصح كلهاهج  ااملنو 

 14َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

عن الضعف التعليمي أو  ال خيلو كّل واحد منها من املناهج املذكورة ، جود اْلري ِف كلّ و لكن مع و 
 .  الدراسي

 : لتعليم القراءات  املنهج العلميإنتاج 

 الالمية لإلمام الشاطيبالقصيدة  دريستعليم القراءات السبعة املتواترة بتاملنهج العلمي هو نظام 
ِف القراءات مع شرح األبيات وتدريس القصيدة الرائية ِف الرسم العثماّن مع إجراء القراءات السبعة 
بطريق مجع اْلمع ِف سوريت البقرة وآل عمران ، وتكتمل هذه املرحلة ِف عامني ببعض املدارس و ِف 

دار العلوم شي وجامعة ثالث سنوات ببعضها . ومثل هذا املنهج املذكور تسلكه جامعة دار العلوم بكرات
بالهور مجعا بني علم التجويد وعلم القراءات وبني اإلسالمية بالهور وكلية القرآن الكرمي جبامعة رمحانية 

ِف املنهج أو املقرر الدراسي .  بينها الدراسات اإلسالمية املعروفة ابلدرس النظامي مع اختالف يسري
ُينتج هذا اإلسالمية مع علم التجويد وعلم القراءات ، فوهذا املنهج انجح من انحية اكتمال الدراسات 

الذي عنده فّن األداء القرآّن بسنده و  ا ابلشريعة اإلسالمية عامل للقراءات العشر و قارئً املنهج املذكور 
املتصل وعنده معرفٌة من العلوم اإلسالمية العربية األخرى . ولكن املنهج املذكور آنفا فيه مشاكل 

ب ألجل كثرة املواد العلمية وازدحامها . فالعدد الكبري من الطالب قد يلتحق َهذا وصعوابت للطال
 .   التعليمية  رة املواد العلمية مع ضيق الفرتةألجل كثنهج الشامل ولكن رارة يفشل وخير  راسبا امل
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 :يف ابكستان القراءات القرآنية جمال البحوث العلمية يف 

ميزة خاصة ألجل برانمج التخّصص ِف علم القراءات حتت رئسة  كراتشي هلادار العلوم  جامعة  
املفيت حممد تقي العثماّن والشيخ املقرئ املتقاعد الشيخ القاضي شيخ املفيت حممد رفيع العثماّن و ال

أمحد ميان التهانوي والشيخ املقرئ عبد امللك شهزاده . وهذا الربانمج يكتمل ِف سنتني ، وِف الدكتور 
 السنة الثانية تقّدم أطروحٌة لنيل درجة التخّصص ِف علم القراءات ، منها ما يلي: األخري من 

 اسم الطالب عنوان الرسالة  العدد
القراءات ِف تفسري اْلاللني ، دراسة نقدية حتليلية من سورة  1

 البقرة إىل سورة األنفال 
 حممد شري َهادر

ليلية من سورة القراءات ِف تفسري اْلاللني ، دراسة نقدية حت 2
 التوبة إىل سورة اإلسراء

 فريد أمحد

القراءات ِف تفسري اْلاللني ، دراسة نقدية حتليلية من سورة  3
 الكهف إىل سورة السجدة 

 نعيم هللا 

القراءات ِف تفسري اْلاللني ، دراسة نقدية حتليلية من سورة  4
 األحزاب إىل سورة الناس

 عبد الرمحن

 توجيه القراءات ، دراسة وترمجة أرديةقالئد الفكر ِف  5
 من سورة الفاحتة إىل املائدة 

 حممد َيسر خان

 قالئد الفكر ِف توجيه القراءات ، دراسة وترمجة أردية 6
 من سورة األنعام إىل سورة الكهف

 عبد الوهاب

 قالئد الفكر ِف توجيه القراءات ، دراسة وترمجة أردية 7
 من سورة مرمي إىل سورة يس 

 شري َهادر خان 

 قالئد الفكر ِف توجيه القراءات ، دراسة وترمجة أردية 8
 من سورة الصافات إىل آخر القرآن الكرمي

 حممد ساجد

وجوه املثاّن مع توجيه الكلمات واملعاّن للشيخ حممد أشرف  9
علي التهانوي ، دراسة نقدية حتليلية من سورة الفاحتة إىل 

 سورة مرمي 

 خرم شهزاد

أشرف علي جوه املثاّن مع توجيه الكلمات واملعاّن للشيخ حممد و  10
 التهانوي ، دراسة نقدية حتليلية من سورة طه  إىل آخر القرآن الكرمي

 حممد أشرف علي
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 عبد هللا كراتشوي   دراسة نقدية حتليلية .بيضاوي ،القراءات القرآنية ِف تفسري ال 11
 قسمة هللا  أثر القراءات ِف الفقه اإلسالمي  12
 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  13

 من سورة الفاحتة إىل آخر سورة البقرة
 نعيم هللا 

 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  14
 من سورة آل عمران إىل سورة األنعام 

 حممد رمضان

 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  15
 من سورة األعراف إىل سورة اإلسراء 

 حممد افتخار الدين

 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  16
 من سورة الكهف إىل سورة العنكبوت 

 حممد َيىي

 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  17
 من سورة الروم إىل سورة القمر 

 حممد عمر فرخ

 كتاب منار اهلدى لألمشوّن ، دراسة وترمجة أردية  18
 من سورة الرمحن إىل آخر الكتاب  

 عبد احلفيظ

 كتاب هناية القول املفيد ، دراسة نقدية وترمجة أردية  19
 من أول الكتاب إىل الباب الثاّن

 عبد الصمد

 كتاب هناية القول املفيد ، دراسة نقدية وترمجة أردية  20
 لث إىل الباب اْلامسمن الباب الثا

 حبيب الرمحن

 كتاب هناية القول املفيد ، دراسة نقدية وترمجة أردية  21
 من الباب السادس إىل آخر الكتاب 

 عطاء الرمحن

 

 : البحوث العلمية يف جمال القراءات يف اجلامعات احلكومية

القرآنية إال أن مرحلة وأما اْلامعات احلكومية فليست فيها قسم التجويد أو قسم القراءات  
املاجستري ومرحلة الدكتوراة ِف قسم التفسري قد خيتار بعض الطالب موضوع له عالقة بعلم التجويد أو 
القراءات فيكتبون الرسائل اْلامعية ويقدموهنا لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراة .ومن أبرز اْلامعات 

د ، فالرسائل اْلامعية اليت قّدمت ابْلامعة اإلسالمية احلكومية اْلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آاب
 العاملية إبسالم آابد كما يلي :
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العام 
 الدراسي

 العدد عنوان الرسالة اسم الباحث اسم املشرف

د/ عبد الغفور  م1992
 خان

را  أفسر عبد 
 هللا خان 

 1 القراءات مصدرها وأحكامها 

د/ عبد  م1998
 املقصود حامد 

علي أمحد 
 مسكت 

 2 جهود اإلمام ابن اْلزري ِف القراءات 

د/ عبد  م1998
 التواب حامد 

فصيح هللا عبد 
 الباقي 

 3 القراءات املتواترة ورد الشبهات عنها

علي زين  د/را  أفسر  م2003
 العابدين 

أثر القراءات الشاذة ِف تفسري احملرر الوجيز 
 البن عطية

4 

اإلمام أبو عمرو الداّن وجهوده ِف علم  رفيق َسية د/ را  أفسر  م2003
 القراءات 

5 

 6 القراءات  ِف تفسري الكشاف )حتليل و نقد( روح هللا جماهد  د/ را  أفسر م2005
إَساعيل عبد  د/ را  أفسر م2006

 احلفيظ

جهود اإلمام الشا طيب ِف علم القراءات 
 والرسم والفواصل 

7 

القراءات القرآنية ِف تفسري فتح القدير  أمحد علي  د/ را  أفسر م2010
 للشوكاّن

8 

موقف اإلمام نظام الدين النيسابوري من  مبشر أمحد  د/ را  أفسر 
القراءات القرآنية من أول سورة الكهف إىل 

آخر سورة يس.ِف تفسريه غرائب القرآن 
 ورغائب الفرقان . 

9 

موقف اإلمام نظام الدين النيسابوري من  شفقت حكيم د/ را  أفسر 
القراءات القرآنية من أول سورة الفاحتة إىل 

آخر سورة األنعام.ِف تفسريه غرائب القرآن 
 ورغائب الفرقان 

10 

حمبوب ويل  د/ را  أفسر 
 خان 

موقف اإلمام نظام الدين النيسابوري من 
القراءات القرآنية من أول سورة الصافات إىل 

لناس.ِف تفسريه غرائب القرآن آخر سورة ا

11 
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 ورغائب الفرقان 

حافظ وقاص  د/ را  أفسر 
 خان 

موقف اإلمام نظام الدين النيسابوري من 
القراءات القرآنية من أول سورة األعراف  إىل 

آخر سورة الكهف.ِف تفسريه غرائب القرآن 
 ورغائب الفرقان 

12 

سيد عبد  د/ را  أفسر 
 القدمي 

الشاذة ِف تفسري زاد املسري أثر القراءات 
 البن اْلوزي

13 

جهود علماء شبه القارة اهلند ية ِف علم  رب نوا ز د/ را  أفسر 
 القراءات ) الدكتوراة( 

14 

القراءات ِف تفسري البحر احمليط أليب حيان  رب نوا ز د/ را  أفسر م2007
 األندلسي

15 

د/ فتحي  م2004
 مجعة 

النحوي للقراءات الشاذة ِف   توجيه ابن جين سالفة يونس 
 كتاب احملتسب.)قسم اللغة العربية(

16 

د/ حممود عبد  م2009
 السالم

احتجا  للقراءات القرآنية )الدكتوراة، قسم  حممد قسيم 
 اللغة العربية(

17 

د/ حممد عبد  م1999
 العزيز

الفضيل بن 
 السعيد 

اْلصائص الرتكيبية لقراءة انفع ) قسم اللغة 
 العربية( 

18 

 :جبامعة بنجاب بالهور  القرآنية البحوث العلمية يف جمال القراءات

ومن اْلامعات احلكومية جامعة بنجاب بالهور وهي من أقدم اْلامعات ِف ابكستان . وأما 
علم التجويد وعلم القراءات فليس ِف جامعة بنجاب قسٌم للتجويد وال للقراءات . جند رسائل جامعية 

 اإلسالمية وقسم اللغة العربية وآداَها وهي كما يلي :ِف قسم العلوم 

 عنوان الرسالة ِف علم التجويد العدد
 أو علم القراءات  

 العام الدراسي  اسم الطالب 

 شبهات املستشرقني حول مجع القرآن ، 1
 دراسة نقدية ابللغة األردية )الدكتوراة(

 م1989 حافظ حممود أخرت

ابكستان ،  علم التجويد والقراءات ِف 2
 املاضي واحلال واملستقبل )الدكتوراة(

 م1998 حممد طاهر 
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علم التجويد ِف شبه القارة اهلندية  3
 )املاجستري ِف قسم اللغة العربية (

 م2000 حممد راشد علي

اهلبات السنية العلية ملال علي القارئ شرح  4
 الرائية لإلمام الشاطيب )الدكتوراة(

 م2007 أمحد ميان التهانوي

 النص القرآّن ومنهج املستشرقني لتحقيقه 5
 دراسة نقدية )الدكتوراة(

 م2012 حممد فريوز الدين شاه

 م2006 َسيع هللا فراز  الرسم العثماّن وحكمه الشرعي  6
 م2006 فريوز الدين شاه القراءات القرآنية ونظرية التحريف  7
 م2006 حممد أسلم صديق  القراءات الشاذة وأثرها ِف التفسري 8
القراءات القرآنية ِف صحيح البخاري  9

 وصحيح مسلم ، دراسة نقدية  
 م 2007 عبد الصبور

 م2014 حممد أمجل نظام النقط واإلعجام ِف املصاحف  10
 البحوث العلمية يف جمال القراءات جبامعة العالمة إقبال املفتوحة إبسالم آابد :

ل املفتوحة إبسالم آابد فتوجد فيها رسالتان ابللغة األردية  لكاتب هذا وأما جامعة العالمة إقبا
البحث ، فاألول بعنوان : أثر اختالف القراءات ِف التفسري ، و الثاّن بعنوان : مناهج املفسرين ِف 
االحتجا  ابلقراءات القرآنية ، دراسة حتليلية لتفاسري شبه القارة اهلندية ، رسالة قّدمت لنيل درجة 

 الدكتوراة ِف العلوم اإلسالمية .

 كتب الرتاجم ألعالم القراء ومشايخ اإلقراء الباكستانية : 

كتاب "تذكرة قارَين رتاجم القراء الباكستانية  ابللغة األردية ل فةاملصنّ املطبوعة الكتب أبرز ومن  
مكة املكرمة ،   هند للشيخ بسم هللا بيك ، طبع ابهلند ، وكتاب "فيضان رمحت" للشيخ إمداد صابري

وكتاب "سوانح فتحية" وكتاب "تذكرة الشيخني " ، وكتاب "سوانح إمام القراء قارئ حممد عبد املالك" 
وكتاب "سوانح حضرت قارئ حممد شريف " ، وكتاب " تذكرة القراء " ، وكتاب " حياة شيخ التجويد 

،  " شيخ القراء إظهار أمحد هتانوي والقراءات قارئ حممد إَساعيل" ، وكتاب " تذكرة منبع علوم وفنون
  و جملة شهرية ابسم " ُرشد " عدد خاّص ابلقراءات القرآنية .
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 إنتاج املنهج العملي لتعليم القراءات : 

 هذا هو املنهج العملي املباشر لتعليم القراءات السبعة أو العشرة ابللغة األردية وفيه نوعان :

ردة من القراءات السبعة أو العشرة ابللغة األردية للشيخ املقرئ ألف( تدريس الرسائل ِف الرواَيت املف
مع حتفيظ مواضع االختالف بني رواية حفص عن عاصم وبني تلك  –رمحه هللا  -رحيم خبش 

 الرواية املقصودة دراستها . 

 وِف املنهج املذكور يقوم الطالب حبفظ مواضع االختالف من الرواية ُث يقرأ على األستاذ .

تعليم القراءات العشرة املتواترة بتدريس كتاب تكميل األجر ِف القراءات العشر ابللغة األردية أو   ( ب
 كتاب قراءات ثالثة ابللغة األردية كالمها للشيخ املقرئ رحيم خبش رمحه هللا . 

إال أننا جند بعض الفضالء أو  -بفضل هللا تعاىل -فهذه الربامج املذكورة انجحة مثمرة 
 ابلربامج املذكورة أهنم قرّاُء القرآن وليس هلم علٌم ابللغة العربية وليس لديهم شيٌء من العلوم املتخرجني

نون ولكن ال يعرفون معن القرآن وال التفسري وال يعلمون شيئا  الشرعية حَّت أّن بعضهم قرّاٌء جمّودون ُمتقِّ
ن فّن األداء القرآّن أعين علم من أحكام الصالة والصوم إال القليل ؛ ألهنم َل يدرسوا إال الظاه ر مِّ

 التجويد أو علم القراءات القرآنية بغري فهم املعاّن وبدون تعليم األحكام الشرعية . 
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 واملبحث الثالث : معاجلة مشكالت تعليم القراءات القرآنية :

عاْلة مشكالت تعليم القراءات املتواترة من منظور قرآّن بتوظيف دراسٌة مللبحث هذا ا
 وأما املشكالت فهي أوال تنقسم إىل قسمني : الدراسات القرآنية . 

 15ة . فتنة إنكار القراءات القرآني مشكلة فكرية وهي .1
 نع تالوة القرآن الكرمي ابلرواَيت املختلفة ألجل تشويش عامة الناس .عملية مبمشكلة  .2

 تنقسم فتنة إنكار القراءات إىل قسمني :ُث 
 إنكار نزول القراءات من عند هللا .  .1
 إنكار تواتر القراءات بعد نزوهلا . .2

 القراءات املتواترة : نزول فتنة إنكار 
 ما قال هللا تبارك وتعاىل : بدليل نكرون صّحة اختالف القراءات املتواترة بعض الناس يُ  

 16 َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ
جاء هذا  بنفي االختالف ِف القرآن " ، فمن أينفهؤالء الناس يقولون : " قد صرح هللا سبحانه وتعاىل 

 ؟ ِف نّص القرآن )اختالف القراءات( االختالف الكثري 
 معاجلة هذه املشكلة الفكرية من منظور قرآين :

وأما معاْلة هذه املشكلة الفكرية من منظور قرآّن فهي موقوفة على معرفة حقيقة االختالف 
 وأنواع االختالف املذكور ِف القرآن الكرمي . فاالختالف على نوعني : 

 اختالف التنوع أو التعدد  .1
 وهو كما يلي : اختالَف التنوع أو التعّدد حمموًدا ِف القرآن الكرمي  -سبحانه وتعاىل  -وقد ذكر هللا 
 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين
 164البقرة:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

                                                           
؛ وتفسري " تدبّر قرآن  32-27ص  الهور : املورد ، ْلاويد أمحد غامدي ،ابللغة األردية انظر : كتاب " ميزان "   15

متنّا عمادي جمييب ، كراتشي لشيخ ؛ و كتاب إعجاز القرآن واختالف قراءات ل 8/8أمني أحسن إصالحي ، لشيخ " ل
؛ و كتاب " سبعة وعشرة قراءات" لتمنّا عمادي جمييب ، كراتشي:  643و  350الرمحن ببلشنك ترست ، ص : 

نّا حممد طاهر املكي على كتاب " سبعة وعشرة قراءات" لتماملفيت ؛ ومقدمة من  23الرمحن ببلشنك ترست، ص 
 /IU97ALc_l1.html#.V5340post_-/blog2013/01http://studyhadithbyquran.blogspot.comنرتنيت : اإل تاوانظر صفحعمادي جمييب . 

  82النساء :   16

http://studyhadithbyquran.blogspot.com/2013/01/blog-post_5340.html#.V1ALc_l97IU
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 190آل عمران:  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ

 6يونس: َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ

 80املؤمنون:  َّ ىك مك لك يقاك ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ

 َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ ييجئ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ٱُّٱ
 22الروم: 

 نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ
 13احلجرات:  َّ يث ىث

  يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ

 34احلج:  َّ مل يك ىك لكمك اك

 ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب ٱُّٱ
 67احلج:  َّ  ىق يف

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ
 5اْلاثية:  َّ يب ىب

 مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل ٱُّٱ
 69النحل:  َّ مب خب  حب جب هئ

 خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ

 27فاطر:  َّ مت خت حت  جت هب مب

 خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج مث هت ٱُّٱ

 28فاطر:  َّ حط مض

كلمة " االختالف " ِف مقام املدح   –سبحانه وتعاىل  -قد ذكَر هللاُ  املذكورة اآلَيت الكرمية مجيعوِف  
 فثبت أن نفس االختالف  ليس بقبيح . والوصف احلسن . 

 اختالف التضاد أو املنافاة   .1
كلمة االختالف مبعن التضاد أو العناد مذموًما وهو  ِف القرآن الكرمي   –سبحانه وتعاىل  -وقد ذكر هللا 
 كما يلي :  

 82النساء:  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّٱ

 118هود:  َّ حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
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 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ
 ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف
 213البقرة:  َّ حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ

 19آل عمران:  َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ىثيث

 ىنين من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه
 113البقرة:  َّ

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ

 19يونس:  َّ مق  حق

 مي زي ٰىري ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ
 93يونس:  َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 39النحل:  َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ
 124النحل:  َّ ىي ني

 76النمل:  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ٱُّٱ

 25السجدة:  َّ لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٱُّٱ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث  ٱُّٱ
 3الزمر:  َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم ام

 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ
 46الزمر:  َّ مض خض

 اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب ٱُّٱ
 17اْلاثية:  َّ ىل  مل يك ىك مك لك

 ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ

 مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق

 هت مت خت  حت جت هب مب حبخب جب مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

 48املائدة:  َّ مج حج مث
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 خس حس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱ
 108األنعام:  َّ خض حض  جض مص خص حص مس

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ٱُّٱ

 19يونس:  َّ مق  حق

 جي ىهيه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 119 - 118هود:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

 خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ
 93النحل:  َّ  مك لك

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ
  َّ مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 55آل عمران: 

 جم هل خلمل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ

 164األنعام:  َّ هن من خن حن جن مم  خم حم

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّٱ
  َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت

 92النحل: 

 69احلج:  َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٱُّٱ

 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ
 63الزخرف:  َّ ىئ  نئ

 نه .عالف املذموم قبيٌح جيب االجتناب وهذا االخت
من نوع اختالف التنوع ليست من اختالف التضاد املذموم بل هي وأما القراءات القرآنية فهي 

أو التعدد ِف الكلمات القرآنية . وقد ثبت أن القراءات املتواترة مبنزلة اآلَيت القرآنية عند مجهور املمدوح 
  املفسرين حيث قالوا : " القراءران كاآليتني " .

 ألنه سبحانه وتعاىل قال :  لّ من عند هللا عز وجثبتا ه القرآن كلّ  ِفوإن النسخ والتبديل  
 َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱ

 106البقرة: 

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ

 101النحل:  َّ  مع
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حكمًة  –عّز وجّل  -من عند هللا  ِف مجلة اآلَيت املنزّلة فإذا ثبت وصّح النسخ أو التبديل
القرآنية تنوّع القراءات ِف الكلمات وفيها مصاحل ظاهرة للعباد ، ف -تبارك وتعاىل  -ابلغًة من هللا 

املتنوعة ِف نفس تلك  القراءات القرآنية ما هو املانع لنزولو أوىل أن يكون منّزال من عند هللا ،  وتعّددها
 اآلَيت املنزّلة من عند هللا عّز وجّل ؟ 

تنوّع القراءات ِف القرآن الكرمي ولكن جب و تتقتضي وجود النسخ والتبديل اليت الظاهر أن احلِّكمة ألن 
 ، وإاّل فال . لت من عند هللا فهي قراءة صحيحةفإذا ثبت أهنا نز بشرط نزوهلا من عند هللا عّز وجّل . 

  :ومعاجلتها من منظور قرآين فتنة إنكار تواتر القراءات 
رضي  -بن عفان  مجع عثمانُ  ينكرون صحة نزول القراءات ولكنهم يظنون أنهال وبعض الناس 

لغة قريش  أنّ  ونيظنّ و  .، وترك بقية األحرف الستة  هو لغة قريشف واحد و على حر القرآَن  –هللا عنه 
إال رواية حفص عن القرآنية  تواتر القراءاتهم يُنكرون ف ، -رمحهما هللا  -اية حفص عن عاصم هي رو 

وال  -رمحهما هللا  -شرت برواية حفص عن عاصم طُبعت ونُ  القرآنيةمجيع املصاحف بدليل أّن عاصم 
 حيحة هي اليت أثبتت ِف مصاحفنا ،أن القراءة الص برواية أخرى ؛ فلذا زعموا مصحفٌ لديهم يوجد 

 17املصاحف القرآنية .  أهنا ليست مكتوبة ِف م يرونجزءا من القرآن الكرمي ألهنوبقية القراءات ليست 
 املصاحف القرآنية وعالقتها ابلقراءات املتواترة :

عتَِّمادمن املعلوم أّن أصل و  َعَلى كان ِفِّ نَقلِّ الُقرآنِّ   -رضي هللا عنهم  -زمن الصحابة  االِّ
فِّ َوالُكُتبِّ ، وهذه  فظِّ املَصاحِّ فظِّ الُقُلوبِّ َوالصُُّدورِّ اَل َعَلى حِّ َن هللاِّ تَ َعاىَل هلحِّ يَصٍة مِّ  ذهَأشَرُف َخصِّ

ةِّ  . ولكن بعد تدوين املصاحف العثمانية ومجع القراءات الصحيحة فيها صارت هي الُعمدة ِف جمال  األمَّ
القراءات القرآنية املتواترة مع التلقي عن أفواه املشايخ عرضا وَساعا ابلسند املتصل . فبعد ذلك الزمن إىل 

يه اليوم تعّد موافقة الرسم العثماّن ركًنا من األركان الثالثة للقراءات الصحيحة . فقال زمننا الذي حنن ف
فِّ اْلُعْثَمانِّيَّةِّ َوَلوِّ اْحتَِّمااًل احملقق ابن اْلزري :    ُكلُّ قِّرَاَءٍة َوافَ َقتِّ اْلَعَربِّيََّة َوَلْو بَِّوْجٍه ، َوَوافَ َقْت َأَحَد اْلَمَصاحِّ

َعةِّ َوَصحَّ َسَنُدَها ، َفهِّ  ب ْ َن اأْلَْحُرفِّ السَّ َي مِّ لُّ إِّْنَكارَُها ، َبْل هِّ يَحُة الَّيتِّ اَل جَيُوُز َردَُّها َواَل َيِّ رَاَءُة الصَّحِّ  َي اْلقِّ
َعةِّ ، أَْم َعنِّ  ب ْ ةِّ السَّ َا اْلُقْرآُن َوَوَجَب َعَلى النَّاسِّ قَ ُبوهُلَا ، َسَواٌء َكاَنْت َعنِّ اأْلَئِّمَّ َعْشرَةِّ ، أَْم َعْن  الْ الَّيتِّ نَ َزَل َهِّ

ةِّ اْلَمْقُبولِّنيَ  َن اأْلَئِّمَّ ْم مِّ  18.  َغرْيِّهِّ

كانت املصاحف العثمانية متفقة الرسم ِف الكلمات املتفقة عليها ِف أمر القراءة والكتابة ، و 
وكانت خمتلفة فيما بينها ِف أمر القراءات املتواترة أو الرسوم املختلفة الثابتة عن رسول هللا صّلى هللا عليه 

  خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ: كلمة "ووّصى " من قوله تعاىل فمثال  وسّلم . 
                                                           

  ِف املرجع السابق ذكره . معهوما للغامدي " ميزان " انظر : كتاب   17
 1/9 نشر ِف القراءت العشر البن اْلزري ، ال انظر: 18
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 132البقرة:  َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب

ابن كثري وأبوعمرو والكوفيون ويعقوب وخلف بتشديد الصاد بغري مهزة بني الواوين من  هاقرأ  
التوصية وكذا هو ِف مصاحفهم . وقرأ انفع وأبو جعفر وابن عامر َهمزة مفتوحة بني الواوين وسكون 

 19الواو اليت بعدها وختفيف الصاد من اإليصاء . 

وقال اإلمام الداّن : ِف مصاحف أهل املدينة والشام وأصى َها إبراهيم ِبلف بني الواوين ، 
، وِف سائر  -رضي هللا عنه  -قال: قال أبو عبيد وكذلك رأيتها ِف اإلمام مصحف عثمان بن عفان 

 : ملصاحف القدمية املخطوطة فيما أييتال حظ الصور من ا  20املصاحف ووّصى بغري ألف . " 

 
احملفوظ ابملشهد احلسيين  –رضي هللا عنه  -صفحتان من املصحف املنسوب إىل عثمان بن عفان 

 ابلقاهرة . 
؛ ألهنا قراءة فكلمة " وأوصى " مكتوبة ابلسطر اْلامس من الصفحة الُيسرى ابأللف الثابتة بني الواوين 

 .آنفا متواترة ، كما ذكر 

                                                           
 2/222نشر ِف القراءت العشر البن اْلزري ، ال:  انظر  19
؛ واملقنع  222و1/221رجان ِف رسم نظم القرآن لغوث بن انصر الدين األركايت ،حيدر آابد دكن، انظر : نثر امل  20

)ذكر ما اختلفت فيه 106ِف رسم مصاحف األمصار  أليب عمرو الداّن ، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية ، ص 
؛ وخمتصر التبيني هلجاء التنزيل أليب  مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام املنتسخة من اإلمام ابلزَيدة والنقصان (

؛ وعقيلة أتراب القصائد املعروفة ابلرائية لإلمام أبو حممد القاسم  2/210داوود سليمان ابن جناح ، جممع امللك فهد ، 
؛ ومجيلة أرابب املراصد ِف شرح عقيلة أتراب القصائد ، دمشق : دار الغواثّن  55بن فريّه الشاطيب ، رقم البيت 

)تفسري  3/96؛ تفسري جامع البيان ِف أتويل آي القرآن ، بريوت: مؤسسة الرسالة ،  274اسات القرآنية ، صللدر 
 من سورة البقرة (  132اآلية: 
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احملفوظ مبتحف  –رضي هللا عنه  -وهذه صفحٌة من املصحف املنسوب إىل عثمان بن عفان 

 طشقند ، وفيها كلمة " ووّصى " مكتوبة ِف السطر السابع بغري األلف بني الواوين ؛ ألهنا قراءة متواترة .  

 
احملفوظ مبتحف  -رضي هللا عنه  -وهذه صفحة من املصحف املنسوب إىل سيدان عثمان بن عفان 

مكتوبة ابأللف الثابتة بني الواوين ؛ ألهنا قراءة  17فكلمة " وأوصى " ِف السطر توبقايب إبستانبول .  
  متواترة .



22 
 

 معاجلة هذه املسئلة من منظور قرآين : 
 هذه مرسوم الختالف املوجب السبب عن سأل : "فإن-هللا رمحه  -الداّن  عمرو أبو قال

 عنه هللا رضي عفان بن عثمان املؤمنني أمري إن عندان ذلك ِف السبب قلت املصاحف ِف الزوائد احلروف
 يصحّ  ال مما غريها دون قريش لغة رَسها ِف وآثر واحدة صورة على ونسخها املصاحف ِف القرآن مجع ملا

 كذلك وجل عز هللا عند من احلروف هذه إن عنده وثبت املّلة أهل على واحتياطا لألُّمة نظرا يثبت وال
 احلال تلك على واحد مصحف ِف مجعها إن وعلم مسموعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ومن منزلة

 به خفاء ما ال للمرسوم والتغيري التخليط من كذلك ذلك رسم وِف مرّتني الكلمة إبعادة إال متمّكن غري
 نزلت كما األمة حتفظها لكي بعضها ِف وحمذوفة بعضها ِف مثبتة فجاءت لذلك املصاحف ِف ففرقها

 مرسومها اختالف سبب فهذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من َُسعت ما وعلى وجل عز هللا عند من
 21" .األمصار أهل مصاحف ِف

فثبت أن القراءتني من كلمة " ووّصى " كانتا مكتوبتني ِف املصاحف العثمانية ، فإذا صحت 
 واحد . بدليلإحدامها صحت األخرى أيضا 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ.  سنة هللا ِف ختليقه وصنعتهفهو االختالف  وأما
 13احلجرات:  َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب

 خئ  حئ ييجئ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ُّٱٱ:  هللا تبارك وتعاىل قالو 
ٱ22الروم:  َّ حب جب هئ مئ

 -سبحانه وتعاىل -هللا  قبيحا ملا ذكره )الذي هو اختالف التنوع ( و كان نفس االختالففل 
األلسنة وشَّت اللغات الشعوب والقبائل و ختالف ِف ختليق اإلنسان اب من نعمه آيًة من آَيته ونعمةً 

والتعدد ِف ألسنة العباد آيٌة من آَيت هللا ونعمٌة من نعمه فكالم هللا فإذا ثبت أن التنوع واللهجات . 
 تنوع القراءات أنّ  ظهرَ أوىل ِبن يتصف َهذا التنوع والتعدد ؛ ملا فيه من الفصاحة والبالغة والتوسعة . ف

 من نعمه سبحانه وتعاىل . ه ونعمةٌ من آَيت آيةٌ  -عّز وجّل  -ِف كالم هللا وتعدد اللغات واللهجات 
 مسئلة منع تالوة القرآن الكرمي ابلرواايت املختلفة لدفع تشويش عامة الناس .

سعنا  : " مايقولون يشّوشون حني يسمعون القراءات القرآنية اليت ال يعرفوهنا فالناس إن عامة 
فلذا قام عدٌد من العلماء بفتوى منع تالوة  .، ويسألون : "هل صحت الصالة أم ال ؟ َهذا ِف حياتنا " 

  22القرآن الكرمي ابلرواَيت املختلفة أمام عامة الناس . 
                                                           

الداّن ، أبوعمرو : املقنع ِف رسم مصاحف األمصار ،ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام ،   21
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؛  1/194للشيخ العالمة حممد أشرف علي التهانوي ، كراتشي : مكتبة دار العلوم كراتشي ،  إمداد الفتاوىانظر:   22
 2/314وخري الفتاوى للشيخ املفيت خري حممد اْلالندهري ، ملتان : خري املدارس ، 
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ومع ذلك أفتوا بصحة الصلوة حال تالوة القرآن الكرمي ابلرواَيت املختلفة من القراءات العشرة 
  23املتواترة داخل الصالة . 

لقراءات املتواترة يستدلون بفتوى منع تالوة القرآن الكرمي ابلرواَيت املختلفة وخيالفون نكرو امُ ف  
احلقيقة أن أصل الفتوى هو صّحة عملية تعليم القراءات املتواترة ونشرها ِف اجملتمع تالوة وكتابة . ولكن 

عامة الناس فهو لدفع الفتنة وأما منع تالوة القراءات املختلفة أمام  صالة بتالوة القراءات املتواترة .ال
 ألن هؤالءوملصلحة خاّصة ، ال ألجل منع تعليم وتعّلم القراءات املتواترة ونشرها عموما ؛  اْلاصة

مها بتعّلم القراءات القرآنية وتعلي ِبنفسهم قاموا الذين أفتوا مبنع تالوة القرآن ابلرواَيت املختلفة ،العلماء 
ال سيما الشيخ حممد أشرف علي التهانوي الذي له دوٌر ممتاز ِف تعليم والتصنيف ِف هذا الفن اْلليل ، 

 : عامة الناس حيث قال وهو يعظالقراءات املتواترة ونشرها وتعريفها أمام عامة الناس وخاصتهم 

ولكن األسف أاّن قد ، هي فّن من الفنون فالقراءات السبعة اليت ُتمع فيها رواَيت القرآن ، أما "
مهجورة . فياأيها الناس! انظروا أنكم تتعلمون وتقرؤون كتاب علم احلديث النبوي مجيعه ، مثل اختذانها 

صحيح البخاري وصحيح مسلم وغريمها وتمعون رواَيهتما ، فلماذا ال تتعلمون القراءات السبعة 
  24" والتمعون رواَيهتا ؟ .

  من منظور قرآين :  مسئلة التشويش معاجلة
قد ينشأ عن اْلهل وعدم املعرفة شأ عن أصل القراءات الصحيحة بل ال ينإن التشويش 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱكما قال تعاىل :   بصّحتها .

 36القصص:  َّ مه جه ين ىن من خن

 مب هئ هيمئ مي خي حي ُّٱ:  -صلى هللا عليه وسلم  –قال للنيب  -سبحانه وتعاىل -ن هللا ولك 
 51مرمي:  َّ  هث مث هت مت هب

                                                           
: إمداد األحكام للشيخ ظفر أمحد العثماّن حتت إشراف الشيخ العالمة حممد أشرف علي التهانوي ،   انظر  23

 1/231كراتشي: مكتبة دار العلوم كراتشي ، 
ه  مبدينة رامفور ابهلند ، طبع بالهور: 1331التهانوي ، حممد أشرف على : الفضل العظيم ، موعظة ألقاها سنة   24

؛ وانظر : الشيخ أشرف علي التهانوي  45م ، ص2008معة دار العلوم اإلسالمية ، عام إدارة أشرف التحقيق جبا
وجهوده ِف علمي التجويد والقراءات للدكتور حافظ رشيد أمحد التهانوي ، حبث قدم ِف ملتقى كبار قراء العاَل 

 ابململكة العربية السعودية .  اإلسالمي ، كرسي تعليم القرآن الكرمي وإقرائه " إقراء" جبامعة امللك سعود ابلرَيض
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 9طه:  َّ جت هب مب خب حب ُّٱ  :له أيضا وقال 
ثبت أن عال  التشويش الناشئ عن اْلهل وعدم املعرفة هو اإلبالغ واإلخبار ابحلقائق ال ف

 إخفاء احلقائق . 
حينما ، منذ صباهم  اوَسعوه القراءاتقد عرفوا الناس كان لو  ففي مسئلة القراءات القرآنية 

: "هذه كّلها ما أنزهلا هللا  وبّلغها الرسول ووَعتها األّمة وحفظتها القراء قالوا  القراءات الصحيحة َسعوا
 " .عّز وجّل  ألهنا كذلك أنزلت من عند هللا؛ واحلّفاظ ، وال نفّرق بني أحد من القراءات الصحيحة 

 من زن  رن مم ام يل ٱُّٱوهذا هو العمل الذي ذكره هللا حممودا ِف القرآن الكرمي حيث قال : 

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن

  285البقرة:  َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب

 
 : هللا سبحانه وتعاىل قالأما املعاندون أو املنكرون الذين ِف قلوَهم زيغ  فَعَمُلهم اتّباع املتشابه كما و 
 حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ
 مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 7آل عمران:  َّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس

 
  من املتشابه ، قال اإلمام القرطيب :فليست القراءات القرآنية  وأما

وليس من املتشابه أن تقرأ اآلية بقراءتني ويكون االسم حمتمال أو جممال َيتا  إىل تفسري ألن "
 25 ". االسم أو مجيعه. والقراءران كاآليتني جيب العمل مبوجبهما مجيعاالواجب منه قدر ما يتناوله 

 
هو اإلبالغ واإلخبار ونشر تعليم القراءات الصحيحة املنزّلة  -وهللا أعلم  -فالعمل الصحيح 

نقال متواترا بال شبهة ،  -صلى هللا عليه وسلم  -املنقولة من رسول هللا  -عّز وجّل  -من عند هللا 
 وهللا هو املوفق ملا َيبه ويرضاه .. وإذنه  -تبارك وتعاىل  -بتوفيق من هللا 

 
 
 
 
 

                                                           
 من سورة آل عمران ( 7)تفسري اآلية  4/11انظر : اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،   25
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