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Abstract:.
Al-Qira’at, is “a science that searches for how to pronounce the words of
the Holy Qur’an.” Its subject is the words of the Qur’an in terms of their
pronunciation and how to recite them. This knowledge arose with the
conveying of the Secretary of Revelation Gabriel (AS), the first Qur’anic
word of "Read" ()اقراء.
The origin of Al-Qira’at and their differences is a difference in the limits
of the Seven Letters upon which the Qur’an was revealed from the God.
Scholars who are engaged in the sciences of the holy Qur’an and its
interpretation have been interested in this discipline of Islamic Sciences.
They have much more publications in this field.
As belong to India, the Quranic activities began in the subcontinent since
the advent of Islam with the arrival of Islamic caravans to this country, as
“Junaid bin Omar Al-Adwani Al-Makki who witnessed the conquest of
Sindh and was one of the followers of the Altabyeen ( )التابعینand a
famous reciter of Quran at Mecca.
The important writings on recitation of Quran and Tajweed in the Indian
subcontinent were accomplished by noble scholars who left us with an
enormous heritage in Arabic, Persian and Urdu. Of course, these
compositions are a valuable intellectual heritage of the Islamic world,
and they must be introduced to the Islamic world so that researchers of
this science can use this precious heritage in their time of need. Surely,
the author of this article has defined these compositions in a very good
way, which we present to our valued readers.

Key words: Quran, Recitation, Science of Qira’at, Subcontinent, Islamic
Heritage.
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اإلالخظ
الٖ رراءاث" ،ىلررم يبفررض ّيرره ىررق ٙيْيررت النقررٗ إلْررال الٖ ررآ  ".مىؽررىىه ٚلمرراث الٖ ررآ مررق يررض
ؤ رىا ٞالنقررٗ وررا وٙيْيررت ؤ ا وررا .و ٕرد نضررإ ھر ا اليلررم دبليررُ ؤمرا الررىري ظـ يرره ر ر ر ىليرره السر ـ ر ر ر ؤوٞ
ّ
ٚلمت ٕرآنيت للنبي على هللا ىليه و آلہ و سلم( :إرؤ).
منضررإ ىلررم الٖرراءاث وا خ ّهررا ا ررخ ِ فرري رردو السرربيت ي رررِ النرري نررن ٞىل وررا الٖررآ ٚلهررا مررق ىنررد
هللا .لٖد اهرخم ره اليلمراء اغضرخَلى ميلرىـ الٖررآ الٛرريم وجْسرا وٕرد ٙرر ث الخإليْراث فري هر ا ا خٖره.
و ر ر ر ر ر رردؤث النضاـاث الٖرآنيت ّﻲ ضبه الٖارة الﻬن يت منﺫ ﺨو ٞاﻹس ـ ّيﻬا مر ر ر ر ر ررً وعر ر ر ر ر ررى ٞالٖىاّر ر ر ر ر رره
يررض ؤ "ظنيررد ررق ىمررر اليرردوانﻲ اغٜررﻲ مررق ؤجبرراو الخرراميا  ،صررهد ّررخ السررند
إلاسر ميت ب ررى هر الررب
وٚا ٕارت ؤهه مٛت.
وٕ جررم بنجررا المئلْاث الﻬامررت ّﻲ الٖ رراءة والخجویررد فرري منقٖررت صرربه الٖررارة الهنديررت ىلﻰ یررد اليلمرراء

ب
ب
الن ررب ء الر ر یق جر ٚررىا لن ررا جراز ررا ه رراث اللَ ررت الير ي ررت والْارس رريت وير ي ررت .و ٕ ررد ٕ ر ّردـ اغىل ررٓ ل ر ر
اغٖالررت حير بيْررا لرربيؿ اغالْرراث اغ مررت ليلمرراء وصرريىا صرربه الٖررارة الهنديررت فرري ىلررم الٖ رراءاث ،النرري
ؤلْ ررذ اللَ ررت ير ي ررت ر  ٞالٖ ررر ي ا ر  .و ررالقبً  ،ه ر الخالیْ رراث رري ج ررار ّ ٛررر ٕ رريم لي ررالم
إلاس ـٕ ،د وظب حيریْ ا لليرالم سسر مح نرت يرخمٛق را شى ىرق ھر ا اليلرم مرق اسرخﺨداـ ھر ا
الت ر ار الَررا ٞوٕررذ ا خاظ ررت .و ىر ّررِ ٚاجررب ھ ر ا اغٖررا ٞه ر الخالیْرراث قريٖ ررت ظيرردة ظر بردا نٖدم ررہ
للٖارثا الکراـ.
ّ
الکلماث الدالتٕ :رآ  ،ج وۃ ،ىلم الٖراءاث ،صبه الٖارة الهنديت ،الت ار االس مح۔

حعسٍف علم القساءاث
الٖرراءاث ظمررً ٕرراءة ،و رري فرري اللَررت مغرردر (ٕررؤ) وهررى مغرردر سررمايي ،وفرري سعررق  :مر هب ير هب
ب
مﺨالْا ه ٍا فري النقرٗ رالٖرآ الٛرريم ،مرً اجْرأ الروايراث والقررٔ ىنره.
بليه بماـ مق ؤثمت الٖراء
ىرررِ اليلمرراء الٖرراءاث خيريْرراث ٙشار ة ،وٚرره مرردوم اظضوررد فرري وؽررً حيريررٓ ظررامً مررانً ،لٛررق ٕرره مررق
جمٛر ررق مر ررق ﺫلر ررّ ،ٝالصضر ررر مر ررق فر رربيهم الٖغر ررىر مهمر ررا لَر ررىا مر ررق اليلر ررم وواعر ررلىا مر ررق ا هر ررد ،وؤري
ب
ب
حيريْا صام  ،يرض ٕرا" :ٞالٖرراءاث ىلرم ٛيْيراث ؤ اء ٚلمراث الٖررآ
حيريٓ ا ق ا نر (ث)833:
وا خ ّها مينو النإلت"( .)1ومق ؤ ر الخيريْاث ي ري ي ىلى ما يلي:
حعسٍف أبي حيان ألاهدلس ي" :ىلم يبفض ّيه ىق ٙيْيت النقٗ إلْال الٖرآ "(.)2
ّ
حعسٍففف رففدز الففدًً الصز ف ي(" :)3الٖررآ هررى الررىري اغىررح ٞىلررى مفمررد ر ر ر ر عررلى هللا ىليرره و آلررہ و سررلم ر ر ر ر
للبي ررا وإلاز ررا  ،والٖ رراءاث رري ا ررخ ِ ؤلْ ررال ال ررىري اغ ر ٚىر ف رري ٙخا ررت ا خ ررروِ ؤو ٙيْيا و ررا م ررق
جﺨْيٓ وجشٖيه وٍا ها"(.)4
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ب
حعسٍف عبد الفخاح القاض ي(" :)5ىلم ييرِ ه ٙيْيت النقٗ الٜلماث الٖرآنيت ،وفريٗ ؤ ا ورا اجْإرا
ب
وا خ ّا ،مً ىنو ٚه وظه ب ى نإله"(.)6
عت ه الخيريْاث وما ٕار وا ؤ ىلم الٖراءاث ىلم يضخمه ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

ٙيْيت النقٗ إلْال الٖرآ .
ٙيْيت ٙخا ت ؤلْال الٖرآ .
مىاؽً اجْأ نٖلت الٖرآ  ،ومىاؽً ا خ ّهم.
ىنو ٚه ٙيْيت مق ٙيْياث ؤ اء الٖرآ ب ى نإلها.
ب
مخىاجرا ؤو آ ا ب ا مما لم يصح مما رو ىلى ؤنه ٕرآ .
جمياح ما صح

مىضىعهٚ :لماث الٖرآ مق يض ؤ ىا ٞالنقٗ وا ،وٙيْيت ؤ ا وا.
اس ففخمدا ٍ :مر ررق السر ررنت وإلاظمر رراو ير ررض بنر رره مر ررإ ىﺫ مر ررق النٖر ررى ٞالصر ررخيفت واغخر ررىاجرة ىر ررق ىلمر رراء
الٖراءاث اغخغه سندهم رسىؐ ٞ
هللا .
فضف ف ف ف ف ف ف ف ففله :مر ر ر ر ر ر ر ر ررق ؤصر ر ر ر ر ر ر ر رررِ اليلر ر ر ر ر ر ر ر ررىـ الضر ر ر ر ر ر ر ر رررىيت لخيلٖر ر ر ر ر ر ر ر رره اغباصر ر ر ر ر ر ر ر ررر  ٛر ر ر ر ر ر ر ر ر ـ ر الير ر ر ر ر ر ر ر رراغا .
غاًخه :ميرّت ما يٖرؤ ه ٚه وا د مق يثمت والٖراء.
واضعه :ؤثمت الٖراءة ،وٕيه( )7ؤ ى ىمر ْػ ق سليما الدور  ،الراو يو ٞىق إلامراـ ؤبرﻲ ىمررو
البغر ( ،)8وؤو ٞمق و ّيه ؤ ى ىبيد الٖاسم ق س ـ(.)9
ب
حكمهّ :رؼ ْٙايت ب
وحيليما.
حيلما
فائدجه:
 .1اليغمت مق ا خقإ في النقٗ الٜلماث الٖرآنيت.
 .2عيانت ٚلماث الٖرآ ىق الخفريٓ والخَيا .
 .3اليلم ما يٖرؤ ه ٚه بماـ مق ؤثمت الٖراءة.
 .4الخمياح ا ما يٖرؤ ه.
 .5الدسهيه والخﺨْيٓ ىلى يمت.
()10
 .6اسخنباـ ي ٜاـ الْٖهيت نديجت ال خ ِ الٖراءاث .

وشأة وجطىز علم القساءاث
نر ررﻲ ىلر ررم الٖ ر رراءاث ميناير ررت ٙبا ر ر ة فر رري مﺨخلر ررٓ ىغر ررىر الخر رراري إلاس ر ر مﻲ ،وٕر ررد اهر ررخم ر رره اليلمر رراء
ب
اغضررخَلى ميلررىـ الٖ ررآ الٛررريم وجْسررا  ،وؤىرردو مررق ؤصرررِ اليلررىـ ،وؤصرردها ارجبافررا ٛخررا هللا،
ب
وٕد ٙرر ث الخإليْراث والخغرنيْاث فري هر ا ا خٖره ٕ ب
رديما و رديشا ،وٕرد ا خْنرذ لنرا اغٛخبرت إلاسر ميت
خغانيٓ صنت في ه ا اليلم ،وؤٙرر ا هرى انغرصذ فري اليٖرى ي ار ة ىلرى نضرر اغغرنْاث اغﺨقىفرت
في ىلم الٖراءاث  ،والخفٖيٗ اليلمي لهاٙ ،ما اسخمرث الٛخا ت في جاري ىلم الٖراءاث ب
ؤيؾا.
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ب نضرإة الٖرراءاث الٖرآنيرت ٚانرذ دبليرُ ؤمرا الرىري ظـ يره ر ر ىليره السر ـ ر ر ؤوٚ ٞلمرت ٕرآنيرت للنبري عرلى
ّ
هللا ىلي رره و آل ررہ و س ررلم و رري ٚلم ررت (إر ررؤ)ّ ،لهر ر الٜلم ررت ٕراءج ررا مخىاجرج ررا  :يو ررى :خفٖي ررٗ الهم ررنة، ،
والشانيررت :ة رردالها ب
ؤلْررا ،زررم جخررامً نررنو ٞالٖررآ ميررد ﺫلرر ٝررا رِ السرربيت .وٕررد ا خلررٓ اليلمرراء فرري مي ررت
ب
ننو ٞالٖرآ ىلى سبيت ؤ رِ ب ى ؤٕىاٙ ٞشا ة ،نت ؤوعلها ميؾهم ب ى مست وز زا ٕىال.
وى ررق ا ر ررق ىبر رراا ر ررر هللاي هللا ىدوما ر ر ؤ رسر ررىؐ ٞ
هللا ٕ ررا" :ٞؤٕرؤنر ررﻲ ظـ ير رره ىل ررى ر رررِ ّراظيخر رره ّلر ررم ؤ ٞ
ؤسررتحيد وينيرردنﻲ نررت انخعررت ب ررى سرربيت ؤ رررِ"(ٙ ، )11مررا زصررذ ىررق ىمررر ررق ا خقررا ؤنرره ٕررا" :ٞسررميذ
ّ
هضاـ ق ٛيم يٖرؤ سىرة الْرٕا في ياة الرسى ٞعرلى هللا ىليره و آلرہ و سرلم ّاسرخميذ لٖرراءث ،
ّرةﺫا هرى يٖررؤ ىلرى ررروِ ٙشار ة لررم يٖرثن ورا رسرىؐ ٞ
هللا ّٛ ،رردث ؤسراور فرري الغر ةّ ،خغررـ ث نرت سررلم،
ّلبصخه ر اثه ّٖلذ :مق ؤٕرؤ٘ ه السىرة النري سرميخ ٝجٖررؤ ٕرا :ٞؤٕرؤن ورا رسرى ٞهللا عرلى هللا ىليره
و آلررہ و سر ّرلمّٖ ،لررذ ٙ :ر ذّ ،ررة رسررىؐ ٞ
هللا ؤٕرؤن وررا ىلررى ٍا ر مررا ٕ ررؤثّ ،انقلٖررذ رره ؤٕررى ب ررى رسررىٞ
هللا ّٖلذ :بنﻲ سميذ ه ا يٖرؤ سرىرة الْرٕرا ىلرى رروِ لرم جٖرثن وراّٖ ،را ٞرسرىؐ ٞ
ؐ
هللا " :ؤرسرله ،إررؤ
ي ررا هض رراـ" ّٖ ،ررؤ ىلي رره الٖ رراءة الن رري س ررميخه يٖ ررؤ ّٖ ،ررا ٞرس ررىؐ ٞ
هللا  ٙ" :ر ل ٝؤننل ررذ" .ز ررم ٕ ررا" :ٞإ ررؤ ي ررا
ىم ررر" ّٖ ررؤث الٖ رراءة الن رري ؤٕرؤن ررﻲ ّٖ ،ررا ٞرس ررىؐ ٞ
هللا  ٙ" :ر ل ٝؤننل ررذ ،ب ه ر ا الٖ ررآ ؤن ررن ٞىل ررى س رربيت
()12
ؤ رِ ّإرءوا ما جيسر منه".
()13
وىررق جرراري نضررإة ىلررم الٖ رراءاث ؤ خغررر مررا ﺫٙررر إلامرراـ النرٕررانﻲ " :ب اغيررى ٞىليرره فرري الٖ ررآ
ّ
بر
وبمام ا ىرق بمراـ ب رى النبري عرلى هللا ىليره و آلرہ و سرلم،
الٛريم بنما هى الخلٖﻲ وي زٖت ىرق زٖرت،
وب اغغررا ٓ لررم جٛررق ولررق جٜررى رري اليمرردة فرري هر ا البررا  ،بنمررا رري مرظررً ظررامً للمسررلما ىلررى
ٙخررا ر وررم ،ولٛررق فرري رردو مررا جررد ٞىليرره وحيينرره و مررا ال جررد ٞىليرره وال حيينرره ،وٕررد ىرّررذ ؤ
اغغررا ٓ ل ررم ج ٛررق منٖىف ررت وال مض ررٜىلت ،وؤ ع ررىرة الٜلم ررت ّ و ررا ٚان ررذ ل ٜرره م ررا يم ٛررق م ررق وظ ررى
الٖراء اث اغﺨخلْت ،وبﺫا لم جفخملها ٙخصذ الٜلمت إ د الىظى في مصخٓ ،زم ٙخصذ في مصخٓ
آ ررر ىظ رره آ ررر ،وهل ررم ظ ررا ّ ،ر ٍ رررو ؤ  ٚررا الخيىي رره ىل ررى الرواي ررت والخلٖ ررﻲ ه ررى اليم رردة ف رري ررا
الٖ رراءة والٖ ررآ  ،..ب ىشمررا ر ر ر ر ر ر ر رهللاي هللا ىنرره ر ر ر ر ر ر ررا ميررض اغغررا ٓ ب ررى ّررأ ؤرسرره مررً ٚرره
مصررخٓ مررق يىاّررٗ ٕرراءث فرري يٙرر يٍلررب ،وهر الٖرراءة ٕررد جﺨررالٓ الر اجً الضرراجً فرري الٖقررر
رر ىرق فريرٗ اغبيرىر رر اغصرخٓ رر ،زرم ب الصرخا ت ر ر رؽرىا هللا ىلر وم ر ر ٕرد ا خلرٓ
ؤ ر هم ىررق رسرىؐ ٞ
هللا ّ ،مرردوم مررق ؤ ر الٖررآ ىنره فرررِ وا ررد ،ومردوم مررق ؤ ر ىنرره فرررّا ،
ومدوم مق ا  ،زم جْرٕىا في الب وهم ىلى ه ا خاّ ،ٞا خلٓ مسصب ﺫل ٝؤ ر الخراميا ىردوم،
وؤ ر ج ررامً الخ رراميا ى ررق الخرراميا  ،وهل ررم ظ ررا ،ن ررت وعرره يم ررر ىل ررى ه ر ا النفررى ب ررى يثم ررت الٖ رراء
اغضهىريق ،ال يق جﺨغغىا وانٖقيىا للٖراءاث يؾبقىنوا ويينى وا وينضرونوا ٙما يإحﻲ.
هر ا منضررإ ىلررم الٖرراءاث وا خ ّهررا ،وب ٚررا س ررخ ِ يرظررً فرري الىإررً ب ررى ؤمررىر يسررا ة النسرربت ب ررى
مىاؽً سجْأ الٛشا ةٙ ،ما هى ميلىـ :لٛنه  -ىلرى ٚره را -ٞا رخ ِ فري ردو السربيت ي ررِ النري
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نرن ٞىل ورا الٖررآ ٚلهرا مرق ىنرد هللا ،ال مرق ىنررد الرسرى ،ٞوال ؤ رد مرق الٖرراء ؤو ٍار هم ،وٚرا سىخمررا
فرري نٖرره الٖ ررآ ىلررى ا ّ
خْررال ّٖ ،ررؤ ٚرره مغررر مررا فرري مصررخْهم ،وجلٖررىا مررا ّيرره مررق الصررخا ت ال ر يق
ّ
جلٖرى ىرق النبري ر ر عرلى هللا ىليره و آلرہ و سرلم ر رر ،زرم ب الٖرراء ٙرر وا واندضرروا فري الرب  ،و لْهرم ؤمرم
ميرد ؤمرم ،وىرّرذ فبٖرا وم وا خلْرذ عرْا ومّٜ ،را مردوم اغرخٖق للرخ وة اغضرهىرة الروايرت والدرايررت،
ومرردوم اغفغرره لىعررٓ وا ررد ،ومرردوم اغفغرره ٙرر مررق وا رردّٛ ،رر يرردوم لر ل ٝس ررخ ِ وٕرره مرردوم
سث ررخ ِ ّٖ ،رراـ ىن ررد ظها ر ة يم ررت وع ررنا يد يثم ررت ّب ررالَىا ف رري سظضو ررا ٖ رردر ا خاع رره ،وما ررحوا ررا
الص ررخي والباف رره وظمي ررىا ا خ ررروِ والٖ رراءاث وى ررنوا يوظ رره والرواي رراث ،و ين ررىا الص ررخي والض رراﺫ
ّ
والٛشا والْاﺫ إعىّ ٞ
ّؾلىها.
ؤعلىها وؤرٚا

القساءاث على اخخالفها

ا
أوًل.

ا
ثاهيا.
ا
ثالثا.

()14

الق ففساءاث الس ففب  :و رري اغنس ررى ت ب ررى يثم ررت الس رربيت اغي ررروّا وه ررم :ن رراًّ ف رري اغدين ررت،
وىاع ررم( )15و م ررنة( )16والٛس رراجﻲ( )17ف رري الٜىّ ررت ،وا ررق ٙشا ر ف رري م ٛررت اغٛرم ررت ،وؤ ررى ىم رررو ف رري
البغرة ،وا ق ىامر( )18في الضاـ.
()19
القساءاث العشس :و ي السبً اغ ٚىرة آنْا و يا ة ٕراءة يثمت الش زت وهم( :ؤ ى ظيْرر
وييٖى ( )20و لٓ(.))21
القفساءاث ألازبف عشففسة :نيرا ة ؤربررً ىلررى الٖرراءاث اليضررر السررا ٖت و ري ٕرراءاث ( :ا خسررق
()25
البغررر  ،وا ررق مفيغررق( )22ويفيررت الاحيررد ( )23والضررنبىﺫ ( ،))24وبيؾررهم يجيرره يىمررط
دال مق الضنبىﺫ .

اإلاؤلفاث في علم القساءاث

َّ
ؤلٓ اليلماء في ىلم الٖراءاث جأليٓ ىدة ،وٚا ؤ ى ىبيد الٖاسم ق س ـ مق ؤواثه مق ٕاـ
َّ
ب
الخررإليٓ فرري هر ا اليلررم ،يررض ؤلررٓ ٙخررا الٖرراءاث  ،ظمررً ّيرره مسررت وىضررريق ٕارثررا ،وإخغررر ا ررق
مجاهررد( )26ىلررى ظمررً الٖر َّرراء السرربً ّٖررك ،وٙخررب مٜررﻲ ررق ؤبررﻲ فالررب(ٙ )27خررا الخ ر ٙرة ،ومررق الٛخررب
اغهمت في ه ا اليلم ٙخا ر يمانﻲ ووظه الضوانﻲ لر الٖاسم ق ّا ة( ،)28وهى ىبارة ىق ننرم صرير
ل ٜرره م ررا يخيل ررٗ ر َّ
رالٖراء والٖ رراءاث ُ ،ويي رررِ ه ر ا ال ررننم ر ر الض ررافبيت ،وم ررق الٛخ ررب اغيخم رردة ف رري ىل ررم
ُ
الٖر رراءاث ٙخ ررا النض ررر ف رري الٖر رراءاث اليض ررر لام رراـ ا ررنر ( ،)29وه ررى م ررق ؤظم ررً م ررا ٙخ ررب ف رري هر ر ا
اغىؽىو ،وٕد وؽيذ ىليه صرو ٙشا ة ،وله ننم صير مينىا ّ
فيبت النضر.
ِ
َّ

علم القساءاث في شبه القازة الهىدًت
د ؤث النضاـاث الٖرآنيت ّﻲ ضبه الٖارة الﻬن يت راست وّﻬمﹰا وخْسيرﹰا وخيليمﹰا منﺫ ﺨوٞ
اﻹس ـ ّيﻬا ،فير ؤنضﺌث الفلٖاث الٖرآنيت وال سيما م ارا خفْيل الٖرآ الٛريـ منﺫ ّخرة
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مبٛرة ،وٚا الت ٙاح بغورة ﺨاغت ىلى خفْيل الٖرآ الٛریم ىلﻰ الْنو والخﺨغغاث ﺫاث الغلت
()30
بالٖرآ الٛريـ مش ٞالخجوي والٖراءاث الٖرآنيت.
وٕد ر في منقٖت صبه الٖارة الهنديت مﻬرة الٖرآ الٛريـ ّﻲ ّنﻲ الٖراءة والخجوید ،وٕ جم بنجا
المئلْاث الﻬامت ّﻲ الٖراءة والخجوید ىلﻰ ید اليلماء النب ء ،مش ٞالضي المف ر ىب الفٔ
ال ﻫلو (ث1052 :هر)( ،)31الﺫ ؤلِ (ال ر الْري ّﻲ الٖراءة والخجوید) ،والضي مفم غ ئ
الٜاٚىر
ٙرامذ ىلﻲ
المولو
الضاـبيت ،والضي
ضر
(ث1002:ﻫر)الﺫ
()32
الجونْور (ث1290:ﻫر) غاف ( ينت الٖار وضر الجر یت)،والضي المٖرت ىب الرفم البانﻲ
نت(ث1324 :ﻫر)()33غاف (الخفْت النﺫريت) ومنضﺊ م رست ّﻲ الٖراءة والخجوي الخﻲ ﺫاو غيخﻬا ّﻲ
اﻵّأٙ ،ما ؤلِ الضي ؤضرِ ىلﻲ الخﻬانو (ث1943:ـ) ٙخا ب ا سما بر (جما ٞالٖرآ ) ،وؤلِ
()34
الضي ٍور الم راسﻲ (ث1238 :هر) (نشر المرجا ّﻲ رسم ننم الٖرآ ).
"وٕد ىرّذ ا خٜىماث اغسلمت في صبه الٖارة الهنديت نضر ىلىـ الٖرآ ( ما ّ وا ىلم الٖراءاث )،
ومهر سهخماـ نضر ه ا اليلم يساسهللاي من اليهد يو ،ٞوصار٘ ٚه مق اليلماء واغضاي واغهرة في
الٖراءاث ٚ ،ه سب ؤسلى ه ،وى وة ىلى اغدارا مه سهخماـ خمرينه وجدريبه في اغجالس
()35
ب
مىؽىىا لخإليْا وم وجغانيْهم".
الصخغيتٙ ،ما ؤ ؤهه اليلم ظيلى
يض ؤ "ظنيد ق ىمر اليدوانﻲ
وٕد نضإ ىلم الٖراءاث مً وعى ٞالٖىاّه إلاس ميت ب ى ه الب
()36
اغٜﻲ مق ؤجباو الخاميا  ،صهد ّخ السند وٚا ٕارت ؤهه مٛت ،وٚا زٖت ٙشا ا خديض".
ب
مغدرا للٖرآء في صبه الٖارة الهنديتّٖ ،د ه اغسلمى في
وملذ اغراظً الير يت في ىلم الٖراءاث
صبه الٖارة الهنديت مق فريٗ البفر والـ ّ مق يض الخجار والنوار واغبلَا سنت ٥١هر ،زم ه اغسلمى
ّاجفا في السند سنت ٢٩هر مً مفمد ق ٕاسم  ،و "ب مال ٝق ينار( )37وؤسرجه في سنت ٥٨١هر ت
()38
مساظد في سىا ه الهند ،وٕد اصضور مال ٝق ينار ؤنه ٚا يدىى ب ى إلاس ـ ٖراءة الٖرآ الٛريم".
وهى يٖرؤ الٖرآ ؤماـ الناا زم يدىىهم ب ى إلاس ـ ،وؤزناء ﺫل ٝظاء ب ى صبه الٖارة الهنديت ٙشا مق
اليلماء والٖراء وا خلقىا إهه الب  ،وٕد اسخْا ؤهه الب مدوم وؤ وا ىدوم ىلم الخجىيد
ّ
والٖراءاث  ،و رسىا مدوم اللَت الير يت ،زم اغسخْيدو اندضروا في مد صبه الٖارة الهنديت  ،وىلمىا
()39
الناا ىلم الخجىيد والٖراءاث ".
ب
ب
مه ه ا اغجا ٞمىؽً اهخماـ اليلماء واغالْا في صبه الٖارة الهنديتّ ،ت ٚىا لنا جرازا هاث اللَت
الير يت والْارسيت وير يتٙ ،ما ؤنوم جرظمىا اغراظً الير يت وٙخبىا ا خىاشهللاي والخيليٖاث ىل وا،
ب
ّةنوم ب
حيريْا لبيؿ مق اغالْاث ير يت في ه ا
ؤيؾا ٙخبىا اللَت ير يت ،وبن ي سىِ ؤٕدـ
اغىؽىو.
وىلى سصيه اغشا ٞؤﺫٙر هنا الٖاىدة النىرانيت الني ؤلْها ؤ د ىلماء صبه الٖارة الهنديت الضي نىر
مفمد ٖانﻲ لخيليم الٖرآ الٛريم ،مر ب
اىيا ّ وا الىعى ٞدارس وا ب ى ؤىلى رظاث إلاجٖا لٛخا
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ب
ب
ب
وججىيدا ومهارة و ْنا ،اندضرث ه الٖاىدة في الهند و اٙسخا ؤوال زم اندضرث في الْت ة
هللا ج وة
ي ا ة في مينم البلدا إلاس ميت .وبيد ه النب ة اغﺨخغرة ّةن ي ؤﺫٙر نب ة ىق ميؿ اغالْاث
ليلماء وصيىا صبه الٖارة الهنديت في ىلم الٖراءاث  ،الني ؤلْذ اللَت ير يت  ٞالٖر ي ا .

 .1اخخالف القساءاث وهظسٍت الخحسٍف في القسآن
مدينت الهىر قباىت ه ا الٛخا لألسخاﺫ مفمد

ٕاـ مرٙن الضي ايد إلاس مﻲ في ظاميت البنجا
ّا و الديق صا ٙه ا اغفخى ىلى  361عْفت ،وهى في يساا رسالت اغاظسخا ٙخبوا عا بوا لنيه
رظت اغاظسخا في اليلىـ إلاس ميت مق ظاميت البنجا مدينت الهىر ،جفذ بصراِ يسخاﺫ
الدٙخىر مفمد ؤٙرـ صىهدر  ،ال ٕاله في ٚلمخه ىلى الٛخا جفذ ىنىا ا خرِ يو" :ٞآمه ؤ
ب
مغدرا غفبي اليلىـ الٖرآنيت وؤصخا الْٛر والننر مق اغهخما الْٛر
ه ا الٛخا سىِ يٜى
ٌ
سعي ﻹزباث ٖيٖت
سسدضراقي"( ،)40ويؾيٓ ىق منهج الٛخا " :في البا يو ٞوالشانﻲ مق الٛخا
وح يت الٖراءاث ٙ ،ما ّ وما ٌ
سعي مضٜىر لبيا ا خيصيت سسدنا يت خديض سبيت ؤ رِ ،وحييا
ميانﻲ ومْهىـ سبيت ؤ رِ ،وؤما في البا الشالض والرامً ّ
ّخم يا ؤهداِ سسدضرأ ومناهج
واست اجيجياث اغسدضرٕا في جفٖيٖهم ىق اغت الٖرآنﻲ ،وفي ه ا إلافار ّ
جم يا صبواث ظىلدحسهر
()41
وآرزرظيْر الخْغيه ،و و ا ّة الٛخا ؤعب مجمىىت للمىؽىىاث اليلميت اغخنىىت".
وٕالذ يسخاﺫة الدٙخىرة ظميلت صىٙذ في جٖرينها ىلى الٛخا " :ب اغىؽىو الرثيس له ا الٛخا
هى راست ي لت الني جصناها اغسدضرٕى في النٖد ىلى مت الٖرآ والٖراءاث الٖرآنيت ويٖىمى
()42
مفاوال وم الْاصلت ﻹزباث الخَا وسرجٖاء والخفريٓ والخصخيٓ في الٖرآ ".
وٕد ّ
ّغه عا ب الٛخا هدّه مق ا خيار ه ا اغىؽىو لرسالخه وٕا ٞفي مٖدمخه" :مسصب ارجباـ
ّق الٖراءاث اغت الٖرآنﻲ وؤهميخه ّة ؤىداء إلاس ـ اسضودّى لنٖدهم ،ميخـ ّ يق الٖراءاث
ب
جفريْا و دىت ،بنوم آزاروا القرٔ ويساليب اغﺨخلْت الضٜى٘ والضبواث ى ٞالٖرآ
الٖرآنيت
الٛريم ا يمت اغسلمت ،وله ا الهدِ ٕاـ اغسدضرٕى اغٖارنت ا اغغا ٓ الصخغيت لبيؿ
ؤصخا الرسى ٞمً اغصخٓ اليشمانﻲ ،ليخمٛنىا مق نضر سنقباو إ اغصخٓ الٖرآنﻲ اغىظى
ب
وؤيؾا لينجخىا في ر ّ الٖراءاث ٖىلهم إنه ال ؤساا لها ،وبنوا
اليىـ ال يخقا ٗ مً جل ٝاغغا ٓ،
()43
مهرث ب
ناء ىلى هىي النْس اغغا ٓ الٖديمت ٚانذ دو النٖك وإلاىرا ".
()44
واغالٓ را الضبواث اغشارة مق ٕبه سزنا مق اغسدضرٕا وهما :ظىلدحسهر ()Goldziher
"اغضدضرٔ ال وى ظىلدحسهر هيإ يساا ﻹزارة
وآرزرظيْر ( ،)45()Arther Jefferyوﺫلٝ
()46
الضبواث والضٜى٘ ى ٞالٖراءاث  ،ينما آرزرظيْر ّغه جل ٝالضبواث".
ٙما ؤصار اغالٓ ب ى اغالْاث والبفىر اغٖدمت مق ٕبه البا شا في الر ّ ىلى الضبواث اغشارة مق
ٕبه اغسدضرٕا ى ٞالٖراءاث الٖرآنيتّٖ ،د ؤصار في مٖدمخه ب ى ؤ ٚلها ٙخصذ بما اللَت الير يت
ؤو اللَت إلانجلاحيت" ،وال يٜا يىظد ب ى اليىـ ؤ ٙخا اللَت ير يت جقرٔ للر ّ ىلى الضبواث
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سسدضرإيت الٖاثلت الخفريٓ في اغت الٖرآنﻲ والٖراءاث ّ ،يلى ﺫل ٝآمه ؤ الٛخا اغ ٚىر سىِ
ىلميا ب
مغدرا ًّ
ب
مْيدا غيرّت الٖراءاث الٖرآنيت ،وجقىرها ،واغرا مق سبيت
يٜى لٖرآء اللَت ير يت
()47
ؤ رِ ،و راست ونٖد مغا ر اغسدضرٕا وصبوا وم ىٕ ٞقييت وجىاجر الٖراءاث ".
الٛخا يفخى ىلى ؤربيت ؤ ىا رثيست و ي حضخمه ىلى ّغى ٞومبا ض ّرىيت والٛخا يفخى ىلى
مبا ض جمهيديت ىق الْٛر سسدضرافي ى ٞالٖراءاث الٖرآنيت و راست ؤّٜار سزنا مق
ب
ب
ٕديما و ديشا ،وفي الْغه
اغسدضرٕا البار يقٙ ،ما ؤنه جقرٔ ب ى راست آراء اليلماء اغسلما
ي ا ٕاـ الر ّ ىلى اغخجد يق ال يق جإزروا مق الْٛر سسدضرافي ى ٞالٖراءاث الٖرآنيت ،وبن ي
ؤري ؤ الٛخا يفخى ىلى ما ة ىلميت ُي ُّ
يخد وا.

 .2اإلاكاهت الشسعيت للقساءاث الشاذة ،وأثسَا على الخفسير والفقه
ٕرراـ مرٙررن الضرري ايررد إلاس ر مﻲ فرري ظاميررت البنجررا مدينررت الهررىر قباىررت ه ر ا الٛخررا لألسررخاﺫ مفمررد
ؤس ررلم ع ررديٗ اغفخ ررى ىل ررى  424ع ررْفت ،وبن رره ف رري يس رراا رس ررالت اغاظس ررخا ٙخبو ررا ع ررا بوا لني رره رظ ررت
ب
اغاظسرخا فرري اليلررىـ إلاسر ميت مررق نْررس ا اميررت ،وٕالرذ يسررخاﺫة الرردٙخىرة ظميلرت صررىٙذ مبديررت رؤ وررا
ف رري مٖ رردمضوا ىل ررى الٛخ ررا " :ب ال ررديق ه ررى الٖ ررآ والس ررنت ،وهم ررا ؤساس ررا للىظ ررى ا خؾ ررار والسياس رهللاي
وسظخمررايي وي قرري للمسررلما  ،والصرر ٝؤنومررا يفخىيررا ىلررى ر ّره للمضرراٚه النرري ييررانﻲ مدوررا إلانسررا ب ررى
ّ
ي ررىـ الٖيام ررت ،وىل ررى ﺫل رر ّ ٝررة ؤى ررداء إلاس ر ـ مل ررىا مض ررَىلا ف رري ج ٛرردير مي ررا ه ر الي ررا الغ رراّيت الن رري
ؤظراهررا ا خررالٗ لهدايررت الصض رريت ،وﻹزررارة الضرربواث ررى ٞالٖ ررآ ال ٛرريم وبزبرراث الخفريررٓ فرري ه ر ا الٛخررا
اىخم ررد ه رراالء يى ررداء ىل ررى الٖ رراءاث الض رراﺫة ّٜ ،ررا الن ررافٖى اللَ ررت ير ي ررت فاظ ررت ماس ررت ب ررى ٙخ ررا
يىض ر ّرح مْه ررىـ وحيري ررٓ الٖ رراءاث الض رراﺫة ،ومٜانضو ررا الض رررىيت وآزاره ررا ىل ررى الخْس ررا والْٖ رره وٍا ه ررا م ررق
اغبا ض ،نه لم يٛق يىظد ؤ ٙخا اللَت ير يت في ه ا اغىؽىو.
ٌ
سعي ظا ٌّ و ا إلافار ،اوّ ٞيه مالْه الْاؽه مفمد ؤسلم عديٗ خمياح الٖراءاث
وه ا الٛخا
الضاﺫة ىق الٖراءاث اغخىاجرة ،وفي ؽىء رؤ ىلماء اغسلما مق اغخٖدما واغخإ ريق سعى لخييا
اغٜانت الضرىيت للٖراءاث الضاﺫة و راست آزارها ىلى الخْسا والْٖه ،وه ا الٛخا مق ظانب يﺨدـ
الْٖه إلاس مﻲ وجْسا الٖرآ  ،ومق ظانب آ ر ّةنه ّير الضبواث اغشارة مق ٕبه اغسدضرٕا ىلى
ؤساا الٖراءاث الضاﺫةٙ .ما ه ا الٛخا ييخـ ؤو ٞظهد مْغه اللَت ير يتٕ ،اـ ّيه اغالٓ
()48
الْاؽه إ اء اغخقلباث اليلميت ىلى ؤ سق الىظى ".
ٕد ؤلْذ ميؿ الٛخب واغالْاث اللَت ير يت ىق الٖراءاث ولٛق ٚا مىؽىو الٖراءاث الضاﺫة
لم يجد اهخماـ اغالْا اللَت ير يتّٜ ،ا عدور ه ا الٛخا ٙإوٕ ٞقرة مق اغقر ويضا ب ى
ؤهميت ه ا الٛخا الدٙخىر ا خاّه ىبد هللا ٖىلهٚ" :ا النافٖى اللَت ير يت ٍا ىارّا ىق
حيريٓ و ٖيٖت الٖراءاث الضاﺫة ،وٚانذ هنا٘ ؽرورة حيريٓ النافٖا اللَت ير يت اغبا ض
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اغهمت اغخيلٖت ىق مْهىـ وحيريٓ الٖراءاث الضاﺫة ،و ٖيٖضوا ،ومٜانضوا الضرىيت ،وآزارها ىلى
جْسا الٖرآ والْٖه إلاس مﻲ ،وم اهب وآراء اغْسريق ىق الٖراءاث الضاﺫة وٍا ها مق اغبا ض،
ٙما ٚانذ هنا٘ ؽرورة ﻹ قا ٞالضبواث الني آزارها اغسدضرٕى اغخاميى ىلدحسهر وآرزر ظيْر
اغيروّا ب  ٞمساى وم اغسخمرة والْاصلت في ب دار الدضٛي ٝى ٞاغت الٖرآنﻲ ،ميخمديق ىلى
()49
الٖراءاث الضاﺫة اغ ٚىرة في ٙخا اغغا ٓ ال ق ؤبﻲ او (ث330:هر) وٙخب الخْاسا ".
وﺫٙر عا ب الٛخا في مٖدمخه ىلى الٛخا ىق اغراظً الني اىخمد ىل وا في جإليْه ه ا" :بن ي ٕمذ
دراست ظميً اغىا اغىظى ة ىق ه ا اغىؽىو في ٙخب ىلىـ الٖرآ واغراظً اغىزىٔ وا في ا خديض
ب
ب
مسخْيدا مق آراء يثمت اغسلما اغىزىٔ وم اعت يثمت يربيت ،ومسخدال إٕىاّٖ ٞهاء
والْٖه،
اغ اهب يربيت ،بن ي اولذ جٖديم الرؤ اغخقا ٗ مً الضيىر ا مايي لألمت اغسلمت ،وب ى ظانب
ب
ﺫلّ ٝةن ي ٕدمذ مىإْﻲ مسخدال إخباساث مق اغخٖدما واغخإ ريق ،وٕارنذ ا ي لت و اولذ
ب
مييدا ىق
ؤ جٜى اغٖارنت مبنيت ىلى يسس اليلميت واغنه يت مق يمانت وىدـ الخيغب،
()50
اليىافٓ".
ٕسم اغالٓ ٙخا ه ه ا ب ى مٖدمت و مست ؤ ىا حضخمه ىلى ّغى ٞومبا ض ّرىيت وه ا الٛخا
الْريد مؾمىنه وؤسلى ه ييخـ بؽاّت ظديدة في مٛخبت ىلىـ الٖرآ اللَت ير يت ،وبنه يفخى
ّ
ىلى ميلىماث و راساث و فىر مْيدة ى ٞالٖراءاث الضاﺫة ،الني لم يخقرٔ بل وا ؤ د مق
البا شا اللَت ير يت مق ٕبه.

.3

خب ؤلاشازاث في السب القساءاث (ٌعني حاشيت القساءاث السبعت)

ٕاـ مجلس اله رة الىف ي ةس ـ آ ا اٙسخا قباىت ه ا الٛخا لألسخاﺫ ىبد هللا ا ر مىسهللات
ّ
وّق
جﻲ .اغفخى ىلى  291عْفت ،وبنوا اصيت ىلى اغصخٓ الضريٓ ،و ي حي ي الٖراءاث
الخجىيد ،ويرظً جاري ه النسخت مق اغصخٓ ب ى الٖر الياصر اله ر  ،يض يٖى ٞالضي
اغٖرت ر يم ﺨط انﻲ ني في جٖرينه ىلى الٛخا " :في ىاشهللاي ه ا اغصخٓ اغبار٘ جم يا ظميً
س خ ّاث في الٖراءاث السبيت الرمى  ،وه ا النسخت و ٞمرة ٙخصذ في الٖر الياصر اله ر  ،زم
اسخمرث و القريٖت ،وبيد مرور ؤربيماثت ىاـ ه النسخت ر ذ وّسدث ،و و ا خالت وظدها
()51
يسخاﺫ مفمد ىبد هللاّ ،خفر٘ في ٕلبه صىٔ ب ى دمت الٖراءاث ّخىظه ب ى نٖله وجصخيفه".
ويٖى ٞاغالٓ في رّه يو( ٞاغٖدمت) ىق وظه جإليْه له ا الٛخا " :بنه ظمً النسخ الٖديمت للمصخٓ
الضريٓ نت يفْنهاّ ،ىظدث ه النسخت مق ىند مفس ي يسخاﺫ مل ٝمفمد مسٛا اغٖيم في
ٕريت را ق  ٙمٖافيت ير اسماىيه ا  ،وٚانذ الٖراءاث السبيت مدرظت ىلى اصيضوا ،وه
النسخت ٙخصذ في 1010هر ،وبسصب مرور ه النسخت مر بارا مرا ه الخصخي والخجليدّ ،ةنوا ٚانذ
ر ذ ٙشا ب ا ،وٚانذ ا خىاشهللاي ٕد ٕقيذ مق ؤماٙق مخيد ة ،ولى ٖيذ ه النسخت من بيدا مق يياـ غا
ٚا مق اغمٛق سسخْا ة مق ا خىاشهللاي اغٛخى ت ىل واّ ،مق ؤظه ا خْال ىلى ه النسخت الْريدة ّجم
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نٖه ا خاصيت ىلى اغصخٓ ا ديد ،وفي يماٙق الني ؽاىذ ىاص وا بن ي اسخْدث مق ٙخب يساج ة
()52
في الٖراءاث السبيت و جهد صأ ٕد ٕاـ ه ا اليبد ي ٖر و ا خىاشهللاي".
ب ٚا ور عا ب ه ا خىاشهللاي هى نٖه ا خىاشهللاي مق نسخت ب ى نسخت ؤ ري ،ولٛنه  ٞظهداب
ب
ب
ب
ب
وؤيؾا
ظبارا
مضٜىرا في ْه ه النسخت الْريدة مق جل ٝا خىاشهللاي ،الني ييخـ ها ىلماء الْق ىم
ؤؽاِ اغالٓ في دايت اغصخٓ نب ة يسا ة ىق الٖراء السبيت والرواة ال يق رووا ىدوم جل ٝالٖراءاث
السبيت اغخداولتٙ ،ما جقرٔ ب ى بزباث الٖراءاث السبيت في ؽىء ي ا يض النبىيت وﺫٙر س خ ِ في
الٖراءاث السبيت ،ب
وؤيؾا جقرٔ عا ب الٛخا ب ى حيريٓ مﺨخغر لبيؿ اغراظً في ىلم الٖراءاث ،
وﺫٙر الخْغيه ىق الرمى الني اسخﺨدمذ في ا خىاشهللاي لبيا الٖراءاث السبيت لدي ؤصخا وا.
يٖى ٞمسدضار مجلس اله رة الىف ي يسخاﺫ نبي ﺨط لىش في مٖدمخه ىلى الٛخا " :ب ٙخا (ٙخب
إلاصاراث في السبً الٖراءاث ) ؤوٙ ٞخا مق سلسلت بعداراث مجلس اله رة الىف ي ،وهى نديجت سعي
ّ
ٕدـ ىلم الٖراءاث السبيت مضٜه مصسك ،وبنه مق
مضٜىر غالْه الْاؽه يسخاﺫ ىبد هللا ،ال
 ٞوؽيه الٖراءاث في يىمدة اغﺨخلْت سهه الخيرِ ىلى س خ ِ في الٖراءاث  ،ولم يىظد ؤ
ب
مسخْيدا مق الٛخب اغقبىىت وٍا
ٙخا مقبىو و ا يسلى  ،وٕد ؤٙمه اغالٓ ه ا الٛخا
اغقبىىت في ه ا اغىؽىو ،ومق يمر اغسخفسق ّيه ؤ عا به لم يت ٘ ؤ لْه مق يلْال الني
()53
ا خلْذ ّ وا الٖراءاث ،وؤصار ب ى رٕم يت نت يسهه ىلى الٖارت ّهمه وٕراءث ".
وٕد ٙخب ىد مق اليلماء واغخﺨغغا في ىلم الٖراءاث ّ
وّق الخجىيد جٖاريه ىلى ه النسخت،
ه ا ما ا مق الٖيمت اليلميت له ا اغرظً ،والقريٖت الني سلٛها عا ب الٛخا  ،ي مبنيت ىلى ؤنه
ﺫٙر ا دو ٞو القريٖت :سىرة البٖرة ،اغدنيت 286
القساءاث اإلاخخلف فيها
ألالفاظ القسآهيت
زقم آلاًاث
ب
ّيه ر (وع )
ِّ ْي ِه
2
َ
َ
()54
ُ
ْ
ب
ِّيه هد ( وع )
ّ ٍي ِه هدي
2
وفي ميؿ يماٙق يؾيٓ ا خىاشهللاي غنيد مق الخْغيه ىق س خ ِ في الٖراءاث ى ٞيلْال
الٖرآنيت ،يمر ال ُي ّ
سهه ىلى الدارسا ميرّت س خ ِ في الٖراءاث.
 .4إعجاش القسآن واخخالف القساءاث
ه ا الٛخا  ،للي مت جمنا اليما اغجيبي البولىار (اسمه ا خٖيٖﻲ :السيد ياث ا خٗ مفمد مفيي
الديق) (1972-1888ـ) يفخى ىلى  792عْفت ،وينٖسم ب ى ظنؤيق ٙما هى الىاضح مق ىنىانه،
وهما :بز ا الٖرآ وا خ ِ الٖراءاث  ،وبن ي ؤجقرٔ هنا جنء الٖراءاث وؤجقرٔ ب ى الْٛر ال جصنا
ب
ّا غ هب ا مهىر مق اليلماء اغسلما الٖاثلا الٖراءاث السبيت ،وٙشا مدوم
عا ب الٛخا
ب
ييخـ ونوا بز ا ا له ا الٛخا الٛريم ،ولٛق ملذ هنا٘ ّﺌت ا اغسلما جنٛر ه الٖراءاث،
وعا ب الٛخا ينخمي ب ى جل ٝالْﺌت ،وهى ٕد جفدر في ا نء يو ٞىق يز ا في الٖرآ الٛريم،

081

ّ
مجلت ّ
سنىیت نىر ميرّذ
ىلمیت ربً

نضإة وجقىرىلم الٖراءاث الٖرآنيت في صبه الٖارة الهنديت

وفي ا نء الشانﻲ ىق ا خ ِ الٖراءاث نت يشصذ مىْٕه مق ؤ س خ ِ في الٖراءاث ليس مق
ب
منٛرا الرواياث ،و إ لخه اليٖليت والنٖليت
إلاز ا  ،وؤ اغالٓ في جٖىيت مىْٕه إ ب ى الدرايت،
اىت ؼ ىلى ٚه الرواياث ىق س خ ِ في الٖراءاث  ،واىخـ ها ؤ ا يض مىؽىىت ال ؤساا لها.
وفي مٖدمت ا نء اغخيلٗ ا خ ِ الٖراءاث ي ٙر اغالٓ ؤ ؤ د الساثلا سإ ٞالضي ؤ ا يىلى
اغى و ىق الٖراءاث و ا الساا" :ٞيٖا ٞمق فرِ ب الٖرآ مىظى الضٜه ال ننّ ٞيه ىلى
ّ
الرسى ٞيٙرـ على هللا ىليه و آلہ و سلم ،وال يىظد ّيه ّرٔ نٖقت وال بىرا  ،ولٛق مق القرِ
ر يىظد في الٛخب اغىزىٔ وا ِ ا النٖاـ وإلاىرا ويلْال وا مه مق يض النٖػ ؤو
النيا ة ،وٚه ه ا ا خ ِ نٖه ىق فريٗ الرواياث اغضهىرة اسم ا خ ِ الٖراءاث  ،وبسببوا ال يىظد
ا خ ِ ا يلْال ّٖك ،بنما يفدر ا خ ِ في اغيانﻲ  ٙلّ ،ٝه ا يي ي ؤ اغىح ٞمق هللا جٜى
()55
ٕراءة وا دة ،وؤما الٖراءاث ي ري جٜى ٍا صخيفتٙ ،يٓ يمٛق ؤ نيخـ ٚلها صخيفت ".
ميد سر له ا الساا ٞي ٙر اغالٓ ظىا الضي ؤبﻲ يىلى اغى و وينخٖد ىليه مضد ويلخػ
ٕىله "وا خٗ ب ا خ ِ الٖراءاث ٚا يغنً في اغغنً الٜىفي ،وٚا هاالء الٜىّيى ٕد ؤسسىا
مراٙن اعت وم ،وىينىا ّ وا ىم ءهم ،وبيد الخْٛر في يشخاظ ال يق ينسب بل وم ا خ ِ
الٖراءاث ٚانىا يغقنيى إلاسنا  ،وبيد الخىاّٗ ّيما يدوم ٚانىا يرسلى جل ٝا خ ّاث في
الٖراءاث ب ى مراٙنهمّٖ ،به ٚه شهللايء ُوؽً ا خديض ىق ننو ٞالٖرآ ىلى سبيت ؤ رّق ونضر ه ا
ا خديض ٖىة ولٛق ٚه ه ا غه في الٖر الشانﻲ والشالض ،ولم يٛق هنا٘ وظى ال خ ِ الٖراءاث
ٕبه ﺫل ،ٝبال ؤ ميؿ اغالْا اغخأمريق ٕد ﺫٙروا ميؿ ا خ ّاث في الٖراءاث  ،ولٛق اندضر
()56
ديض سبيت ؤ رِ في نوايت الٖر يو ،ٞؤو دايت الٖر الشانﻲ".
ب
ٙما ؤ مىْٕه يخطح ىؽى مق اليناويق الْرىيت الني ىٖدها اغالٓ له ا ا نء ولنننر ميؾا مدوا:
 الْخنت اسم بيجا النٖاـ وا خرٚاث
 ا خ ِ الٖراءاث في الٖرآ اغجيد
 ا خٖيٖت الخاريﺨيت الَريبت
 الٖغػ اسم الخاري
نجد اغالٓ صديد الخيغب في نٖد ىلى مىٕٓ ا مهىر مق اليلماء اغسلما  ،وه ا ما ن نه في
حيليٖه ىلى الٖرآء السبيت ال يق جنسب بل وم الٖراءاث السبيتّ ،هى يٖى ٞىق الناًّ ق
ب
ىبدا ٙما ٚا يسخاﺫيق للناًّ ىبديق ،وٚلهم
ىبدالر مق ميد يا النب ة ىنه "ب الناًّ ٚا
ٚانىا ؤز ميا  ،وٚانذ رٙت س خ ِ في الٖراءاث ٕد ؤفلٖها الع مّٜ ،ا ىبد هللا ق وهب مق
مىاليد 125هر ،وجىفي في ، 197ر ينما الليض ق سيد ّٜا مق مىاليد  ، 94وجىفي في 175هر ،وٚانذ
ؤعى ٞسزنا جرظً ب ى يعْها ٙ ،ما ؤ الناًّ ب
ؤيؾا ٚا ؤعْهانﻲ يعه ،و او ٞا ق وهب نضر
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ٕراءة الناًّ في مغر ب
ناسبا بيا ب ى الليض ،نت يت ٘ ؤهه مغر الٖراءة اغسنىنت اغنسى ت ب ى ْػ
ق سليما الٜىفي ،ولٛق هللا ٚا ٕد وىد ا خْال ىلى الٖرآ الٛريمّ ،لم يٛق يمٛق ؤ يفدر
ؤ حَيا في ؤيت نٖقت ؤو بىرا للٖرآ الٛريمّ ،بالرٍم مق ٚه الدىاياث واغاامراث لم جندضر ٕراءة
الناًّ ال في مغر وال في اغدينت اغنىرة ،وال في ؤيت ٖيت مق ٖاو اليالمَ ( ،وال ّل ُه غَال ٌِب َعل َى أَ ِمرِه ِ َولَـكِنَّ أَ ِكث َ َر
ون)(  ،)21:12وما نٖه مق اغد لٖراءة الناًّ ىلى لسا ؤٚا ر يمت هى ٍا صخي  ،وب
س الَ ي َِعل َُم َ
ال َّنا ِ
ُ
ب
نسب ﺫل ٝاغد صخيفا ب ى ؤ د ّهى يٜى مق نْس القبٖت وؤما اغخإ رو ّلخىرفهم في ا خداو
ّ
ييخد ويسدند مد هم ال خ ِ الٖراءاث
ؤعبفىا مٖيديق للْٛر الٖاثه اال خ ِ في الٖراءاث ّ ،
()57

ؤو زنا وم ىلى الٖرآء".
والٛخا يفخى ىلى ىد مق اغبا ض اغخيلٖت ةز ا الٖرآ وظمً الٖرآ والٖراءاث ب ى اغبا ض
ي ري في ىلىـ الٖرآ .
 .5الجصء الخامس مً العد الخاص رالقسآن وججىٍدٍ وقساءاث ٌ في مجلت جسٍدة ألاشسف:
عدر ه ا اليد ا خاظ مجلت يصرِ الغا رة ىق ا اميت يصرّيت في مدينت سٛهر ةٕليم السند
باٙسخا في صىا ٞر ر يً يو ٞىاـ 1420هرّ /ـ اير ر يىليى 2000ـ ،وهى يفخى ىلى  358عْفت،
وه ا اليد ا خاظ مخىّر مضٜه ٙخا مسخٖه نضر ما برا ،وّيه مٖاالث ليد مق اليلماء
والبا شا في ىلم الخجىيد والٖراءاث وّيه مبا ض ىق ىلم الٖراءاث والخجىيد ،ويٖى ٞمرجب ه ا
اليد ا خاظ الضي مفمد ؤسلم الضيﺨى ىر ) )59( (58ب
مبينا ٕيمت ه ا اليد ا خاظ في اّخخا يخه:
"ب ؤس ّنا ر ّنىر هللا ٕبىرهم ر ٕد جْرٍىا مق اغبا ض الدٕيٖت ىق اللسانياث الني يخقرٔ لها
اللَىيى اغياعرو اليىـ ،مسخمديق الخجار والخفٖيٖاث اليلميت و الث ،وٕد ّو ؤس ّنا
وصيرا ،وبنوم نا بء ىلى مىاهبوم الني ؤىقاهم هللا و ب
ب
ناء ىلى ُ ّبوم للٖرآ ٕد
جل ٝاغبا ض نر ب ا
ب
سىاء ٚا
اسخقاىىا جرجيب ه ا الْق ال يل إ بليه نت ؤىدا وم ّة البا ض في ىلم يعىاث
()60
ب
مسلما ؤو ب
ٚاّرا هى ال يسخَ ي ىق ظهى وجفٖيٖاث هاالء يس ِ".
ويؾيٓ في اّخخا يخه ىق ا هى اغب ولت في بىدا ه ا اليد ا خاظ ويٖى " ٞودِ ظيه ه ا
ب
نٛخٓ ىلى مٖاالث مٛخى ت ىلى ؤسلى ٕديم ،ه بننا ؤؽْنا اغٖاالث الني
ظاميا ّةننا لم
ا نء
ِ
ب
ٙخصذ في ؽىء اللَت ا ديدة والخفٖيٖاث ا ديدة ،و و ا الغد ّةننا اسخْدنا ٙشا ا مق مجلت
الدراساث إلاس ميت (ىليٛر ر الهند) ،يض ؤعدرث اغجلت في ىد اظ ؤورأ اليمه واغٖاالث
والبفىر ىق ّق الٖراءةٕ ،دمها اغخفدزى في ماجمر ٕراءة الٖرآ ميً الهند اغنيٖد في 18-17
مارا 1990ـ جاميت بس ميت في ىليٛر  ،وبننا نضرنا مينم جل ٝاغٖاالث في ا نء ا خامس مق
اليد ا خاظ الٖرآ الٛريم ،وب مينم ؤصخا ه اغٖاالث ـ اء في ىلم الخجىيد الٖديمّ ،
وّق
()61
يعىاث ا خديض ،وه ا ما ن نه في فىثوم ومٖاال وم".
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وٕد صار٘ في ٙخا ت اغٖاالث اغنضىرة في ه ا اليد ا خاظ ىلماء ٙبار والبا شى ال يق صارٚىا في
اغاجمر الهند ىق ٕراء الٖرآ في 1990ـ ،وّيه  19مٖالت ا رِ السبيت للٖرآ الٛريم  ،وننوٞ
الٖرآ ىلى سبيت ؤ رِ والٖراءاث السبيت واليضرة وا خ ِ الٖراءاث الٖرآنيت واغسدضرٕا
وجقىر ّ
ّق الٖراءاث ،وىلم الخجىيد وجقىر ىلم الٖراءاث في صبه الٖارة الهنديت ،واغٖرثى في الهند
وىلم الٖراءاث وٍا ها مق اغىؽىىاث ،يمر ال يماح ه ا اليد ا خاظ مق اغجلت هى ؤسلى ه
ب
ّ
ب
مﺨخغرا
ملخغا
مفرر اغجلت ﺫٙر
اليلمي ،يض ﺫٙرث اغراظً واغغا ر في نوايت ٚه مبفضٙ ،ما ؤ
ّ
يسهه ىلى الٖارت ميرّت ّفىي ومؾمى اغٖا.ٞ
في مسضوه اغٖا ،ٞيمر ال
 .6العد الخاص رالقساءاث في مجلت السشد الشهسٍت:
عدر ه ا اليد ا خاظ الٖراءاث في ز زت ؤظناء ىق ٚليت الٖرآ واليلىـ إلاس ميت اميت الهىر
إلاس ميت في مدينت الهىر باٙسخا سب الخىاري الخاليت:
.1
.2
.3

رة 1430هر /يىنيى 2009ـ 720( ،عْفت)
ا نء يو :ٞظما
ا نء الشانﻲ :رمؾا اغبار٘ 1430هر /سصخمـ 2009ـ 936( .عْفت)
ا نء الشالض :صهر ر يً يو1431 ٞهر /مارا 2010ـ 1040( .عْفت)

ه ا اليد عدر ىق اغجلت إلاس ميت اغخﺨغغت( )62رثاست ا خاّه ىبد الر مق اغدنﻲ) ،(63وب
اغجلت ظميذ اليديد مق اغٖاالث والبفىر والخٖارير واللٖاءاث مً اغخﺨغغا ب ى ظانب ميا ت
الٖؾايا يساسيت وا انصيت اغخيلٖت ميلم الٖراءاث الٖرآنيتٙ ،ما ؤنوا جغدث للر ّ ىلى الضبواث اغشارة
ى ٞح يت و ٖيٖت الٖراءاث الٖرآنيت ،وب ه يظناء الش زت ب
ؤيؾا ؤصارث ب ى الت ار إلاس مﻲ
ب
ب
ٕديما و ديض ،نت جفدزذ ىق ميؿ اغﺨقىفاث في ىلم الٖراءاث ،وٕد
اغىظى في ىلم الٖراءاث
ؤوضح مفرر اغجلت ىق هدِ ه ا اليد ا خاظ في مسضوه ب دي اغٖاالث اغنضىرة في ا نء الشانﻲ
مق اليد ا خاظ" :ليٛق مق الىاضح ؽمق اغٖاالث اغنضىرة في مجلت ُ
الرصد إ الٖراءاث الٖرآنيت
زا خت ىق فريٗ ي بار اغخىاجرة وي لت الٖقييت وا خخميت وٕبى ٞيمت اﻹظماو هى ليه ٕافً في
()64
ٚىنوا ٕر بآناّ ،يليه نري ؤ ىمه بزبا وا ا ا يض النبىيت هى ىمه بؽافي ﻹزباث ح يضوا".
واغجلت ّ وا جفخى ىلى مٖاالث مماحة ىق الٖراءاث في اغدارا الدينيت وجاري الخجىيد والٖراءاث في
صبه الٖارة الهنديت ومٜانت الٖراءاث الٖرآنيت وصبواث اغسدضرٕا راست ؤّٜار منٛر الٖراءاث
وا ما ٞالغىحﻲ للٖرآ والشٖاّت إلاس ميت وح يت الٖراءاث والْخاوي اغخيلٖت الٖراءاث وجاري
الٖراءاث ،ومبا ض ىق سبيت ؤ رِ والٖراءاث وإلاز ا الٖرآنﻲ والنٖد والخفٖيٗ وىلىـ الٖراءاث.
ه ا اليد ا خاظ ميلم الٖراءاث في مجلت الرصد يخمخً إسرلى ىلمري ،يرض جمرذ ّيره مراىراة ﺫٙرر
اغغررا ر واغراظررًٙ ،مررا ؤ اغجلررت لررم جٖخغررر ىررق مدرسررت ّٛريررت ميينررت ،رره بنوررا ﺫٙرررث مسرراهماث ٚرره
اغ رردارا الْٛري ررت اغخداول ررت ف رري ص رربه الٖ ررارة الهندي ررت وٍا ه ررا م ررق ٖ رراو الي رالم ،وٕ ررد ن ررﻲ ه ر ا الي ررد
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ا خ رراظ ميل ررم الٖ رراءاث ٖبررى ٞوا ت ر اـ ٙبا ر لرردي يوس رراـ اليلمي ررت والدينيررت ،وﺫل رر ٝغخان ررت ؤس ررلى ه
ومنه رره ،وه ر ا يمررر ينهررر مررق ر  ٞمخاميررت حيليٖرراث وآراء اليلمرراء فرري ه ر ا اليررد اغ ر ٚىر فرري ا ررنء
الشر ررانﻲ والشالر ررض منر رره ،ولٛر ررق ف رري نْر ررس الىٕر ررذ ٕر رراـ ؤصر ررخا الْٛر ررر الر رراّؿ ٖبر ررى ٞحير ررد الٖ ر رراءاث
وا خ ّها الر ّ ىلى ه ا اليد مق  ٞمٖاال وم وحيليٖا ومٙ ،مرا ؤصرا ب رى ﺫلر ٝفري اّخخا يرت ا رنء
الشالض مق ه ا اليد ا خاظ.
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