
 2020یونيو-ینایر القرآنية في تفاسير علماء  شبه القارة الهنديةالقراءات  1،العدد11پشاكراسالميكس: اجمللد

 

041 

 

 القراءات القرآنية في تفاسير علماء  شبه القارة الهندية
Subcontinent Exegetes and Variants of the 

Noble Quran 
 .رب نواز قاری د 

Abstract  
Qiraat (Variants) of the Nobel Quran is the important source of its meanings and 
interpretation. The impact of the Variants on the meaning of the Quran, Jurisprudence and 
Arabic grammar are considered to be mandatory for the interpretation of the Holy Quran. All 
Exegetes of the classic era elaborated it in their Commentaries. Quranic commentators of 
subcontinent can be categorized into three groups:: first group shows keen interest in this regard 
like: Muhammad Sana Ullah Almazhari, Nawab Muhammad Siddiq Hasan Khan Qannoji, 
Syed Ameer ali and Maulana Ashraf Ali Thanvi. Second group focuses on it if any juristic 
matter relying on Qiraat directly, Abdul Majid Daryabadi, Mufti Muhammad shafi, Abul Ala 
Maudoodi and Pir Karam Shah Alazhari are some notable on this group. The third group of 
Mufassirin like Sir Sayed Ahmad Khan, Abdulhaq Haqqani and Ameen Ahsan Eslahi oppose 
the regular Qiraat in their exegeses. This study will discuss the interest  and methodology of  
above mentioned scholars. 
Keywords: Qiraat, Tafsir, Subcontinent Scholars, methodology, Quranic exegeses 

كأف ذلا أتثَت كبَت على علـو القرآف الكرًن كعلى ، كترمجة معانيها ف القراءات القرآنية من أىم مصادر تفسَت القرآف الكرًنإ
للمفسر بد  أحياان؛ لذلك الاألحكاـ الفقهية كالعقدیة. كأييت االختالؼ يف ترمجة معاين القرآف الكرًن الختالؼ القراءات 

أثناء التفسَت كالًتمجة. نظرا إىل ىذه األعلية اىتم كثَت من علماء شبو القارة  أف یستفيد من القراءات ادلتواترة كالشاذة كادلًتجم
اءات، مثل دمحم ابلقراءات كتوجيهاهتا يف تفاسَتىم، كقد انقسموا يف إیراد القراءات كتوجيهاهتا إىل قسمُت: أكال: ادلهتموف ابلقر 

الذین مل  . اثنيا:أشرؼ على التهانومك  سيد أمَت علي مليح آابدم ،نواب دمحم صدیق حسن خاف القّنوجيثناء هللا ادلظهرم، 
یهتموا ابلقراءات اختلفوا فيما بينهم فمنهم الذین مل یهتموا هبا ذبنبا عن التطویل كتسهيال على القارئ، من أبرزىم عبد ادلاجد 

مفيت دمحم شفيع، أبو األعلى ادلودكدم، كدمحم كـر شاه األزىرم كىذا ىو القسم الثاين. كالقسم الثالث ىم الذین مل  درايابدم،
یهتموا هبا بل اعًتضوا على القراءات ادلتواترة مثل سر سيد أمحد خاف، عبد احلق حقاين، كأمُت أحسن إصالحي، كاختلفوا 

  ادلبحث األكؿينا كتقصَتا يف تفاسَتىم. البحث مشتملة على ثالثة مباحث؛ ففي مناىجهم يف إیراد القراءات كتوجيهها ربس
هبا كيف الثالث عن الذین اعًتضوا على ن الذین قل اىتمامهم یادلفسر كيف الثاين عن  ن الذین اىتموا ابلقراءاتیادلفسر  كالـ حوؿ

 القراءات  يف تفاسَتىم، تفصيلو فيما یلي:
 :وىيقسمتو إىل أربعة مطالب،  وقد ،الذين اىتموا ابلقراءاتاملفسرون املبحث األول: 
 .دمحم ثنآء هللا ادلظهرم )التفسَت ادلظهرم(ادلطلب األكؿ: 

الشاه كيل هللا اإلماـ [ من تالمذة ـ5551 -ق5222ادلتويف ] القاضي دمحم ثناء هللا العثماين احلنفي ادلظهرم ابين بيت
قد صنف كتبا كثَتة منها تفسَته الذم ضلن بصدده ادلسّمى ابسم  1صاحل ادلصرمدرس القراءات من الشيخ الدىلوم، 

ـ[، كىو مطبوع يف عشرة أجزاء 5451 -ىػ 5562شيخو حبيب هللا مرزا مظهر جاِف جاانف الدىلوم ]ادلتويف سنة 
                                                 

 .االستاذادلشارؾ، بقسم علـو اسالمية، ىائی تيك جامعو ،تيكسال كينت 
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-إحياء الًتاث العريبدار بتحقيق غالـ نيب تونسي، كمن  ىػ5152 سنة، ابكستاف -دیويمكتبة رشابللغة العربية من 
 يف القراءاتالتعریف ادلوجز جلانب  التالية نقدـ يف السطورس، كقد ترجم إىل اللغة األردیة. ق5122 سنة ببَتكت ،

 .-إف شاء هللا- ىذا التفسَت
فيذكر يف اسَت مثل ادلفسرین ادلتقدمُت؛ العتماده على ىذه التف اىتمامان ابلغان  ادلتواترة كتوجيهاهتا لقراءاتالشيخ اب یهتمّ 

إىل القراء  القراءاتالشاذة مع التوجيهات، كیعزك  القراءاتادلتواترة كیناقش توجيهاهتا كما یتكلم عن  القراءات تفسَته
كأحكامها عند احلاجة، ككثَتا ما یذكر مجيع  القراءاتكیبُت قواعد توجيو  2السبعة كيف بعض األحياف إىل العشرة،

عن   القراءاتكیصرح بنقل  3ادلختلف فيها بُت القراء يف ادلوضع األكؿ من القرآف الكرًن، الواردة يف الكلمة القراءات
السبع لإلماـ الداين يف بعض األحياف كما یعتمد كثَتا على التفسَت البغوم يف ذكر  القراءاتكتاب التيسَت يف 

تب يف آخر التوجيو: "هللا أعلم" لإلعالـ يف بعض األحياف، كیك القراءاتكتوجيهاهتا كیتقدـ آبرائو يف توجيو  القراءات
 أبنو من عنده.

وضح ىذه األمور يف ست القراءاتإىل قرائها، كيف بياف  القراءاتیوجد بعض األخطاء يف تفسَت ادلظهرم يف عزك 
 زلقق التفسَت يف احلاشية. كما أشار إىل بعضو  -إف شاء هللا-، القراءاتالبحث عن عزك 
 .البيان يف مقاصد القرآن(ّنوجي )فتح دمحم صديق حسن خان الق  نواب املطلب الثاين: 
مؤلف نيل ادلراـ يف تفسَت األحكاـ  ـ[5561 – ق5014 سنة ادلتوىف]نَّوجي دیق حسن خاف القالشيخ دمحم ص

لطباعة مطبوع من ادلكتبة العصریة ل "فتح البياف يف مقاصد القرآف"كالكتب األخرل يف اللغة العربية كاألردیة، تفسَته 
 ـ، بتحقيق عبد هللا بن إبراىيم األنصارم، يف مخسة عشر جزءا.5662 -ىػ5152لبناف، سنة  -كالنشر، بَتكت
 القراءاتالقرآنية معتمدا فيو على تفسَت اإلماـ الشوكاين "فتح القدیر" فينقل عنو  يف حبث  ابلقراءاتاىتم الشيخ 

 4تفسَته: إف ىذا التفسَت اختصار لتفسَت اإلماـ الشوكاين، كغَتىا؛ لذلك قاؿ الشيخ عبد احلق حقاين يف مقدمة
ِبيِل اَّللَِّ "يف تفسَت قولو تعاىل:  القراءاتكاألمثلة على ىذا كثَتة، منها كالمو عن  ايا أایػُّهاا الَِّذینا آماُنوا ِإذاا ضارابْػُتْم يف سا

  إليو أك یضيف وأك ػلذف فتح القدیر عباراتبعض  حيث یغَت 5"ـا لاْستا ُمْؤِمننافػاتػابػايػَُّنوا كاالا تػاُقوُلوا ِلماْن أاْلقاى إِلاْيُكُم السَّالا 
بُت القوسُت فوؽ اخلط،  ادلثاؿ اآليت، حيث جعلت اختالؼ القنوجي مع الشوكاين فيويف  سًتل ىذه التغيَتاتكما 

ِبيِل اَّللَِّ فػاتػابػايػَُّنوا{ ]النساء: }ايا أایػُّهاا الَِّذینا آماُنوا ِإذاا ضارابػْ  :قولو تعاىلیقوؿ القنوجي عند تفسَت  ىذا  :[61ُتْم يف سا
، كالضرب السَت يف األرض، تقوؿ ]كيف فتح القدیر للشوكاين بدكف كلمة "كالقتاؿ"[ متصل بذكر اجلهاد كالقتاؿ

ضربت يف األرض إذا سرت لتجارة أك غزك أك غَتعلا، كتقوؿ ضربت األرض بدكف يف، إذا قصدت قضاء  :العرب
 6.(ال ؼلرج الرجالف یضرابف الغائط) -ملسو هيلع هللا ىلص-ة اإلنساف كمنو قولو حاج

كأبو  األكىل أبو عبيد القراءة)فتثبتوا( من التثبت، كاختار  :فإنو قرأ 7اجلماعة إال محزة قراءةكالتبُّت ىو التأمل كىي 
ألف من أمر ابلتبُت فقد أمر ابلتثبت، كإظلا خص السفر ابألمر ابلتبُت مع أف التبُُتّ كالتثبت يف أمر القتل  :قاال 8حامت

كما   كيف الفتح إبضافة "] ب نزكؿ اآلیة كانت يف السفربكاجباف حضران كسفران بال خالؼ ألف احلادثة اليت ىي س
 ."[سيأيت

كاحد، كاختار أبو  [كيف الفتح "معناعلا"] السلم كمعناعلا كقرئسالـ( )كال تقولوا دلن ألقى إليكم ال[ ]حذؼ "قولو"
)السالـ( كخالفو أىل النظر فقالوا السلم ىنا أشبو ألنو دبعٌت االنقياد كالتسليم، كادلراد ىنا ال تقولوا دلن ألقى  :عبيد

علا دبعٌت اإلسالـ أم ال تقولوا دلن  كقيل .)لست مؤمنان( فالسلم كالسالـ كالعلا دبعٌت االستسالـ :بيده إليكم كاستسلم
 ألقى إليكم اإلسالـ أم كلمتو كىي الشهادة لست مؤمنان.
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ربية أىل اإلسالـ أم ال تقولوا دلن ألقى إليكم التسليم فقاؿ  "[الذم ىو]يف الفتح " كقيل علا دبعٌت التسليم كىو
، كادلراد هني ادلسلمُت عن ["قّية لنفسك كمالككإظلا قلت ىذا ت]كيف الفتح بدكف مجلة "السالـ عليكم لست مؤمنان، 

]كيف الفتح إضافة  أف یهملوا ما جاء بو الكافر شلا یستدؿ بو على إسالمو كیقولوا إنو إظلا جاء بذلك تعوذان كتقّية.
  9.نان من أّمنتو إذا أجرتو فهو مؤّمنكمؤما  "[{كقرأ أبو جعفر }لست مؤمنا"

كیصرح الشيخ القنوجي على األخذ من  10عبارة فتح ادلقاصد كعبارة فتح القدیر.فهذه ىي ادلواضع اليت اختلف فيها 
 11.القراءات كذلكتفسَت مسُت احلليب يف حبث 

حيث [ 5}كاِإذاا اْلماْوُءكداُة ُسِئلاْت{ ]التكویر:  الشاذة كتوجيهاهتا مثاؿ ذلك قولو تعاىل: لقراءاتابالقنوجي كیهتم 
ْوُءكداةُ : )قرأ اجلمهوریقوؿ: " هبمزة بُت كاكین ساكنُت كادلوعودة، كقرأ البزم يف ركایة عنو هبمزة مضمومة مث كاك  (اْلما

ؿ یسيل، اعوؿ، كقرأ احلسن بكسر السُت من سساكنة، كقرأ األعمش ادلودة بزنة ادلوزة، كقرأ اجلمهور سئلت مبنيان للمف
 شاذة. قراءةت بضم التاء األخَتة، كىذه كقرأ علي كابن مسعود كابن عباس سألت مبنيان للفاعل، كقتل

كادلعٌت على األكىل أف توجيو السؤاؿ إليها إلظهار كماؿ الغيظ على قاتلها حىت كأنو ال یستحق أف ؼلاطب كیسأؿ 
كىذه  ،[553}أاأاْنتا قُػْلتا لِلنَّاِس{ ]ادلائدة:  :عن ذلك، كفيو تبكيت لقاتلها كتوبيخ لو شدید بصرؼ اخلطاب كقولو

 قة أفظع يف ظهور جنایة القاتل كإلزاـ احلجة عليو.الطری
ألهنا قتلت بغَت ذنب، كقيل لتدؿ على قاتلها كقيل لتقوؿ بال ذنب قتلت،  ؛أراد هللا أف یوبخ قاتلها :قاؿ احلسن

 كعلى ىذا ىو سؤاؿ تلطف.
بكسر التاء الثانية على أهنا اتء  ئ:قر ك  ،ابلتشدید على التكثَت :كقرأ اجلمهور قتلت ابلتخفيف مبنيان للمفعوؿ، كقرأ أبو جعفر

 12.("ٍتت أبم ذنب قتلتا لا أا سا  ادلوءكدةكإذا ) :ادلؤنثة ادلخاطبة كالفعل مبٍت للمفعوؿ، كىذه قراءة شاذة كيف مصحف أيبّ 
فاِفي اجلْانَِّة { }كاأامَّا الَِّذینا ُسِعُدكا أحياان، مثاؿ ذلك: قولو تعاىل:  13كتوجيهاهتا عن السمُت احلليب القراءاتكینقل 
 15."كالباقوف بفتحها ،قرأ األخواف كحفص بضم السُت 14قاؿ السمُت:حيث یقوؿ: " ،[515]ىود: 

 مليح آابدي )تفسري مواىب الرمحن(.سيد أمري علي املطلب الثالث: 

شر تفسَت جامع على هنج ادلتقدمُت يف ع [ـ5656 –ق 5004ادلتويف ]تفسَت الشيخ سيد أمَت علي مليح آابدم 
رللدات كبار يف اللغة األردیة حبيث ال ؽلاثلو تفسَت آخر من حيث اجلمع كالتفصيل، كتب الًتمجة ربت اللفظ لفقرات 

 مث أييت بتفسَت اآلايت كاجلمل تفسَتا مفصال.
، كعن قواعد قبوذلا، كعن عدـ الًتجيح بُت القراءاتكقد تكلم الشيخ ابلتفصيل يف مقدمة تفسَته عن القراء، كأنواع 

كرأل أف عثماف هنع هللا يضر قد مجع الناس إبمجاع  16ادلتواترة مقابل القواعد النحویة. القراءاتادلتواترة كما أید إعراب  القراءات
من الصحابة الشاذة ادلنقولة  القراءاتكاحدة بعد انتشار اإلسالـ يف اآلفاؽ، كقاؿ أبف بعض  قراءاتالصحابة على 

تفسَتیة توضيحية تكلموا هبا أثناء التفسَت كما كتبوىا البعض يف مصاحفهم اخلاصة  قراءاتادلخالفة لنص القرآف ىي 
كؽلكن أف یقاؿ يف  17فالف أك قرأ فالف، كعدىا من القرآف خطأ. قراءةاعتمادا على شهرة النص القرآين فنقلها الراكم: 

فالف أك قرأ فالف أك كاف یقرأ، أف یوضح رأیو التفسَتم فقط، كیستخدموف  قراءةبمثل ىذه ادلواضع إف الراكم أراد 
 فالف" أك "قرأ فالف" ذلذا الغرض فقط. قراءةمصطلح "

كیستخدـ مثل ادلظهرم كالقّنوجي،  القراءاتادلتواترة كالشاذة عند تفسَت اآلايت، ككثَتا ما یذكر توجيو  القراءاتكیورد 
كمن ميزات تفسَته  18األحياف، كثَت منكتوجيهاهتا يف  عند الكالـ عن القراءات ، ك "قلت"، "یقوؿ ادلًتجم": القوؿ

يف كثَت من األحياف مثل معاين القراءتُت عند تفسَت قولو تعاىل: ادلختلفة  قراءاتأنو یقدـ الًتاجم األردیة ادلتعددة لل
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 ، أم متهمبو عمرك كالكسائي كركیس ابلظاءأابن كثَت ك أ حيث قر  [21}كاماا ُىوا عالاى اْلغاْيِب ِبضاِنٍُت { ]التكویر: 
)اور وه اءتُت، یقوؿ يف قراءة الضاد: ٌت خبيل، ترجم الشيخ الكلمة على القر كقرأ الباقوف ابلضاد دبع، فعيل دبعٌت مفعوؿ
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 19. ه القراءةذلذ طلبُتبُت ادلمث  ھچك مہتم ںیہن ںیہ(

  .(القرآنبيان مكمَّل أشرف على التهانوي )املطلب الرابع: 
من أبرز علماء اذلند، [ ـ5610 -ق1362]ادلتويف سنة كاف الشيخ أشرؼ علي التهانوم 

 20من ادلقرئ عبد هللا إلو آابدم. أخذ القراءات السبع يف مدرسة صولتية دبكة ادلكرمة
كالفقو،  ،كاحلدیث ، كالقراءات،قد صنف كتبا كثَتا يف العلـو ادلختلفة من التفسَت

تفسَته الذم ضلن بصدده فطبع يف اثنا عشر جزءا من مطبع: كالتصوؼ، كإصالح اجملتمع كغَت ذلك، 
، 445محيد هللا خاف، قسم التفسَت، رقم:  ىػ، كىو موجود يف مكتبة5020ىند، سنة -هبوفأشرؼ ادلطابع، هتانو 

 إسالـ آابد.  -اجلامعة اإلسالمية العادلية
القرآنية الذین ترمجوا القرآف ابللغة األردیة كفسركه هبا، كتب الشيخ يف  لقراءاتالتهانوم من أكثر ادلفسرین اىتماما اب

الواردة يف آايت ىذا  اجمللد، كمساىا بوجوه ادلثاين مع توجيو  القراءاتهنایة كل جزء الرسالةا الوجيزةا احملتویة على 
الكلمات كادلعاين، كبُت منهجو يف بدایة ىذه الرسالة أبنو لطادلا كاف ؼلتلج يف قلبو أف غلمع رسالة كجيزة تكفل 

الكتاب، كلكوف  السبعة ادلتواترة مع توجيو معانيها كأعاریبها خللو الكتب الدرسية يف اذلند عن مثل ىذا قراءاتلل
 كتوجيهاهتا أك مطنبة غایة اإلطناب. قراءاتالكتب الكافلة ذلذا األمر إما غَت جامعة لل

 كربدث عن األمور التالية يف كتابة ىذه الرسالة:
 عدـ التجنب عن التكرار دلا فيو من التيسَت إال ما كثر دكره كادلد كالقصر. .5

مع ذكر اسم كل شيخ أك راك مث یذكر توجيو ما ػلتاج إىل توجيهو صرفا یقدـ الكلمة القرآنية مث یذكر الوجوه فيها  .2
 كضلوا كتفسَتا.

 یذكر أمساء القراء السبعة كراكايه. .0

كتفسَت ركح ادلعاين يف التوجيهات يف األكثر كغَتعلا  21،القراءاتكقاؿ إف مأخذ ىذه الرسالة الكتاب ادلكرر يف  .1
 يف األقل األندر.

ختالؼ الفرش أحلق أبخره قدرا ضركراي من األصوؿ عن الكايف يف كثَت كعن غَته يف كبُت أنو دلا فرغ عن اال .2
 اليسَت، كقاؿ إف من أراد الزايدة فعليو بكتب الفن.

كقد قاؿ يف مقدمة تفسَته أبنو أضاؼ احلاشية إىل تفسَته إلفادة اخلواص من العلماء كالطالب، كىذه احلاشية  .3
ادلغَتة للًتكيب، كادلكي كادلدين، كاللغات الغریبة، ككجوه  القراءاتعلى اختالؼ  ادلكتوبة يف اللغة العربية مشتملة

البالغة، كحل الًتاكيب ادلغلقة كغَت ذلك. كقاؿ إنو اختار اللغة العربية دكف األردیة ذلذه احلاشية لئال یشوش 
 22 على عامة الناس كىم یفهموف لغة الكالـ دكف ادلعٌت.



 2020یونيو-ینایر القرآنية في تفاسير علماء  شبه القارة الهنديةالقراءات  1،العدد11پشاكراسالميكس: اجمللد

 

043 

 

ابختصار شدید كترتيب يف "كجوه ادلثاين"، فيورد الكلمة ادلختلف فيها، كیقوؿ فيو قراءاتف  كتوجيهاهتا القراءاتیذكر 
الشاذة إال عند احلاجة  القراءاتمع أمساء القراء، كیذكر توجيهاهتا، كال یذكر  القراءات، مث یوضح قراءاتأك ثالث 

 فقط أتیيدا لتوجيو ادلتواترة أك توضيحها.
 قراءةیفعلوا كیكفركا ابلغيبة كيف  قراءةه ليآیة بدكف العزك مثاؿ ذلك قولو: "يف خالؿ تفسَت  القراءةقد یرد 

مث یصرح على قارئيها يف "كجوه ادلثاين" فيقوؿ: "قولو تعاىل: كما یفعلوا من خَت فلن یكفركه. فيو  23ابخلطاب".
 24على اخلطاب للباقُت". قراءاتف األكىل ابلياء فيهما على الغيبة حلفص كمحزة كالكسائي، كالثانية ابلتاء

كیتكلم الشيخ عن القراءات القرآنية يف تفسَته ضمن عنواف: "اختالؼ القراءة" لكن یتحدث عن القراءات أحياانن ضمن عنواف 
اللغات، كالنحو، كالبالغة كما یتحدث عنها يف بعض األحياف أثناء الًتمجة كالتفسَت أیضا. ال ػليل القراءات إىل قرائها دائما يف 
ىذه احلاشية كاىتمامو هبا يف كجوه ادلثاين، كیذكر فيها القراءات ادلتواترة كالشاذة ما ذلا صلة ابختالؼ ادلعٌت أك إعراب اللفظ؛ 
لكن ال ؽليز ادلتواترة من الشاذة يف كثَت من األحياف. ینقل التهانوم القراءات كتوجيهاهتا من ادلفسرین ادلتقدمُت مثل األلوسي، 

 السعود، كالبغوم، كالبيضاكم، كاجلاللُت، كاخلازف يف ىذه احلاشية. كالكشاؼ، كأيب
 مطالب، وىي: وىو مشتمل على ثالثة .لقراءاتاب اىتمامهم قلّ ن الذين و املفسر املبحث الثاين: 
 أبو الوفاء ثناء هللا أمرتسرم )تفسَت ثنائي(.ادلطلب األكؿ: 

ینتمي إىل مجاعة أىل احلدیث يف شبو القارة كتفسَته مطبوع من  ـ[5615 -ق5034الشيخ ثناء هللا األمرتسرم ]ادلتويف 
ابكستاف بنفقة شركات بالؿ كحلفائو. كتب الشيخ تفسَته لفائدة عامة الناس لذا قاؿ: إنو مل یتعرض دلباحث القراءات  -الىور

صم؛ لذا نراه ال ؼلوض يف حبث كىو یشَت هبذا إىل قراءة حفص عن عا 25القرآنية ألف القراءة ادلوجودة مسلم كمعتمد عليها.
 القراءات. طبع التفسَت يف رللد كاحد حبيث جعل الًتمجة ربت النص كالتفسَت ادلختصر يف احلاشية. 

 أبو األعلى املودودي )تفهيم القرآن(.املطلب الثاين: 
كساط الناس من ادلثقفُت ـ[ ربدث يف االفتتاحية أبنو كتب تفسَته أل5646 -ق5066الشيخ أبو األعلى ادلودكدم ]ادلتويف 

لذا ما تعرض لكثَت من ادلباحث التفسَتیة ادلهمة، كذكر إف القرآف أنزؿ على لغة قریش من العرب، ككانت اللغة العربية زبتلف 
من قبيلة إىل أخرل يف بعض األشياء مثل كجود االختالؼ بُت الناس يف كالـ لغة ما، فأعطاىم الرخصة أف یقرأكا القرآف 

قبيلتهم كمنطقتهم يف البدایة، ككاف ىذه الرخصة ادلوقتة للتسهيل عليهم؛ لكن نسخت اللهجات األخرل إبمجاع  حسب ذلجة
الصحابة يف عهد عثماف هنع هللا يضر عند اتساع دائرة اإلسالـ؛ إلمكاف تسبب ىذه الرخصة النزاع بُت الناس أك فتح الباب للتحریف 

 26ادلكتوب إبذف أيب بكر هنع هللا يضر.مصحف  يف كالـ هللا، كاجتمع الناس على
القرآف كإرساؿ نسخو إىل ادلدف؛ لكن بعض  الشاذة من ادلتواترة بسبب كتابة عثماف هنع هللا يضر القراءاتال شك أنو سبيز 

مجع عثماف يف یهملوف اجلانب ادلهم ك  ىذا اجلمع كاإلرساؿ يف ىذا اجلانب فقط،ركف صػل ادلفسرین من شبو القارة
بُت ًتجيح اللجداؿ ك ل یبقي ادلوضعادلتواترة كإبقائها يف الرسم العثماين حبيث ال  القراءاتاختالؼ  إثبات، كىو هنع هللا يضر

يف القرآف خبلط  كأنو نسخ األحرؼ السبعة كأرسل ادلصاحف إىل سد ابب التحریف  ، فَتل من كالمهمالقراءات
 .ادلتواترة ابلشاذة القراءات

 دمحم شفيع )معارف القرآن(.مفيت املطلب الثاين: 
يت شفيع كذكر مف 27تعرؼ الشيخ تقي عثماين يف مقدمة تفسَت "معارؼ القرآف" ابألحرؼ السبعة، كالقراءات القرآنية، كقرآءىا.

يف التمهيد إنو ذبنب عن مباحث علم اللغة، كاختالؼ القراءات رعایة لعامة الناس مع أهنا من ـ[ 5643 -ىػ 1396]ادلتويف 
 لذا نرل أنو ال ؼلوض يف مباحث ادلتعلقة ابلقراءات. 28احث تفسَت القرآف كفهم معانيو.أىم مب
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 دمحم كرم شاه األزىري )ضياء القرآن(.املطلب الرابع: 
تفسَت ضياء القرآف مكتوب ابللغة األردیة لعامة الناس مثل التفاسَت األردیة األخرل؛ لذا ما تعرض الشيخ الختالؼ 

  تفسَته كثَتا.القرآنية يف القراءات
القرآنية فقاؿ: إف القرآف أنزؿ بلغة  القراءاتيف مقدمة تفسَته عن  ـ[5665 -ق5155] ادلتويف ربدث الشيخ 

العرب كذلجاهتم ادلختلفة ادلوجودة كقت النزكؿ مع التفاكت يف اللهجات، كالتلفظ، كبعض اإلعراب النحوم مثل 
ادلناطق كادلواضع، ككانت ىذه الرخصة للتسهيل كالتيسَت، فلما اتسع االختالؼ الذم صلده يف مجيع اللغات ابختالؼ 

 قراءةالقرآف؛ ألهنم یقرأكف القرآف الكرًن كفق  قراءةدائرة اإلسالـ إىل دكؿ أخرل كأسلم أىلها؛ نشأ االختالؼ يف 
مينيا كأخرب بو اآلخرین كما نقل اختالفهم عن حذیفة بن اليماف يف غزكة أر  قراءةشيخهم، كبدأ بعض منهم یغلط 

 خليفة ادلسلمُت عثما بن عفاف هنع هللا يضر.
لفتنة العظيمة كقاؿ الشيخ إف الناس ابلغوا يف رخصة قراءة القرآف بسبعة أحرؼ حسب ذلجاهتم فصار األمر سببا ل

 آايت القرآف الكرًن.ذا لقب جبامع فأمر عثماف هنع هللا يضر بكتابة القرءاف الكرًن على لغة قریش كامتنع اللغات األخرل ل
مث قدـ الشيخ بعض األمثلة ذلذا االختالؼ اليسَت أبف قریش یقرءكف "حىّت" كیتلفظوف هبا بنو ىذیل كبنو ثقيف 

 "أّتى". كیكسركف بنو أسد حركؼ ادلضارع "أتُت" كما یستخدموهنا اليـو أىل مصر مكسوران، كضلو ذلك.
َت نظرا لعظمة القرآف الكرًن كتقدیسو، كىو زلفوظ معنا على لغة كقاؿ إف هللا حـر ىذا النوع من االختالؼ اليس

  29قریش ادلنزؿ عليها بدكف أدىن تغَّت كتبّدؿ، كسيستمر ىكذا إىل یـو القيمة.
 .اعرتضوا علي القراءاتن الذين و املفسر  املبحث الثالث:

بعو عبد احلق حقاين يف إنكارىا كات 30من ادلفسرین الذین أنكركا نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ سر سيد أمحد خاف،
یظهر من كالـ أمُت أحسن إصالحي  كىكذايف اللهجات كاألداء فقط  القراءاتجزئيا حيث أقر إببقاء اختالؼ 

 تفصيل ذلك فيما یلي:كقد قسمت ىذا ادلبحث إىل ثالثة مطالب، ادلتواترة،  القراءاتإنكار 
 سر سّيد أمحد خان )تفسري القرآن(.املطلب األول: 

مشتمل على أجزاء ستة يف رللد كاحد من سورة الفاربة إىل  [ىػ8181 -ـ8181]ادلتويف  د أمحد خافتفسَت سر سيّ 
هنایة سورة بٍت إسرائيل، كىو تفسَت ابلرأم خرج عن مذىب اجلمهور يف كثَت من ادلسائل مثل إنكار كجود ادلالئكة 

نكر  مجيع كالشياطُت، كمعجزات األنبياء، كالدعاء كإجابة الدعاء، كنعيم اجلنة كآالـ جهنم  كما كصف يف القرآف بل أ
 األمور اخلارقة للعادة ادلذكورة يف القرآف الكرًن.

القرآنية يف تفسَت سورة الفاربة ككأنو أراد أف یدافع عن حفظ القرآف عن التغيَت ضد ادلستشرقُت  القراءاتتكلم عن 
نهایة الصحة نشأ عندما ػلفظ الصحابة القرآف الكـر فحِفظاو قوم احلفظ ب القراءاتكادلسيحيُت فقاؿ إف اختالؼ 

؛ فالبعض حفظوا الفاء بدؿ القراءاتكالضبط كما حفظو هبذا الضبط من ليس لو حافظة قویة، لذا نشأ االختالؼ يف 
الواك كالبعض حفظوا الكسر بدؿ الفتحة كالبعض التشدید بدؿ السكوف، كؽلكن أف الواحد نسي حفظ الكلمة أك 

كلئك الصحابة لألمور الفطریة من النسياف مثل ما یقع الناس اليـو يف اآلیة أك تكلم خطأ دبا ليس يف القرآف، كتصدكا أ
احلفظ. كزاد ىذا االختالؼ يف زمن أيب بكر هنع هللا يضر فكتب زید بن اثبت هنع هللا يضر مجيع القرآف يف موضع من ادلواد ادلكتوبة 

 كمن صدكر حفظة القرآف.
ىب االختالؼ يف احلذؼ كاإلثبات لكن بقي االختالؼ يف اإلعراب كعند انتشار اإلسالـ يف زمن عثماف هنع هللا يضر ذ

كاالختالؼ يف السكوف كالتشدید لكتابة ادلصاحف ابخلط الكويف بدكف النقط كاإلعراب، كرفع ىذا االختالؼ أیضا 
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من  يف زمن صغار الصحابة كالتابعُت حينما كضعوا النقاط كاإلعراب على القرآف الكرًن. كقاؿ إف ىناؾ نوع آخر
 31.القراءاتاالختالؼ كىو االختالؼ يف اللهجات كىذا ليس ابختالؼ يف 

 كىذا ادلذىب كما ترل موافق للعقل يف ابدئ الرأم لكن سلالف دلا نقل عن زلققي الفن.
كقاؿ إنو یفسر القرآف الكرًن علي قراءة كاحدة  كىو ركایة حفص عن عاصم كما نقل يف تفسَت كلمة "ملكُت" عن اإلماـ 

قرأ احلسن : )ملكُت( بكسر الالـ كىو مركم عن الضحاؾ كابن عباس مث اختلفوا ، فقاؿ احلسن : كاان علجُت أقلفُت الرازم: 
كقاؿ إنو یقرأ ملكُت بفتح الالـ موافقا للقراءة ادلشهورة  32 رجلُت صاحلُت من ادللوؾ.ببابل یعلماف الناس السحر ، كقيل : كاان

  33لكنو دبعٌت الرجلُت الصاحلُت كما كرد يف قولو تعاىل: ما ىذا بشرا إف ىذا إال ملك كرًن.
یستصعبوف الصياـ كیصومونو ابجلهد كذكر القراءتُت الشاذتُت يف قولو تعاىل: یطيقونو، كفسره أبف ادلراد من الذین یطيقونو الذین 

 34كادلشقة، كقاؿ طلتار القراءة ادلشهورة، مث نقل عن تفسَت الكبَت ادلعٌت ادلذكورة مع أتیيدىا ابلقراءة الشاذة.
 أبو دمحم عبد احلق حقاين الدىلوي  )تفسري حقاين(.املطلب الثاين: 

رللدات، مسي بػ "فتح ادلناف بتفسَت القرآف"  3ردیة يف مكتوب ابللغة األ [ق5122تفسَت عبد احلق الدىلوم ]ادلتويف 
األمر التاسع يف بياف اختالؼ "ربت عنواف:  القراءاتكاشتهر بػ "تفسَت حقاين". تكلم الشيخ يف مقدمة تفسَته عن 

 من التقدًن إبف ادلراد من األحرؼ السبعة زلاكرات قبائل العرب أك قبائل قریش اليت ال تتغَت ادلطلوب القرآين القراءات"
كالتأخَت يف الكلمات القرآنية أك استخداـ الكلمات ادلًتادفة، كقد أجيز لوقت معُت كما كتب ىذه الوجوه يف زمن 
ػ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف مجع أيب بكر ككذلك يف مجع عثماف هنع هللا يضر، كأكرد الشيخ مثاؿ االختالؼ الزائل بسبب ىذه الكتابة ب

 موف، كتعلم كنعلم" كىو كما ترل."یعلموف كتعل
 قراءاتمث ذكر القرآء ادلشهورین من الصحابة كالتابعُت كقرآء السبعة ادلشهورین مع الركاة كقاؿ إف االختالؼ الوارد يف 

ىؤالء السبعة كركاهتم ىو االختالؼ يف اللهجات كاألداء من اإلخفاء كاإلظهار، كادلد كالقصر، كالتفخيم، كاإلمالة، 
 اـ كغَته من األمور ادلتعلقة ابألداء.كاإلمش

كقاؿ يف احلاشية إف الكالـ الزائد ادلنقوؿ عن ادلفسرین حوؿ اختالؼ القراءات يف تفاسَتىم ىو اثبت خبرب اآلحاد فقط كليس 
 .ىو جزء من القرآف ألف التواتر شرط يف ثبوت القرآف كؽلكن أف یثبت منو حكم من حيث أنو حدیث النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كقاؿ إف ادلسيحيُت الذین یثبتوف التحریف يف القرآف الكرًن بنقل الكلمات اليت قرأت كتفسَت القرآف الكرًن ال یفيد 
 ألهنا ما نقلت عند كتابة القرآف يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ككذلك نقل أخبار اآلحاد اليت ذكرت فيو التقدًن كالتأخَت عند بياف

ألف ىذه األمور كإف تثبت من الركاايت الصحيحة ادلتواترة أك ادلشهورة ما اندرجت عند كتابة القرآف  ت السبعةاءاالقر 
يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كال عند مجعو يف زمن أيب بكر كعثماف رضي هللا عنهما كما عدكىا جزءا من القرآف ابالتفاؽ فال 

 35.یلـز النقصاف بعدـ قرآنيتها لعدـ كوهنا قرآان
 36الواحدة لعدـ الضركرة إىل كجوه أخرل. قراءةكقاؿ يف آخر ادلقدمة إنو بُت كجو اإلعراب موافقا لل

عليو يف استخداـ عقلو يف التفسَت، فغالب اللوف على تفسَته الرد   ككأنو ىو موافق يف ىذا األمر لسيد أمحد خاف الذم ینتقد
 ، كیبُت إعراب القرآف الكرًن، كیتكلم أحياان عن القراءات القرآنية.على سيد أمحد خاف، كینقل عن كتب األدايف األخرل

 أمني أحسن إصالحي )تدبِّر قرآن(.املطلب الثالث: 
القرآنية ضمن كالمو عن ترتيب ادلستشرقُت القرآف الكرًن حسب النزكؿ فقاؿ إف ىذا النوع  القراءاتتكلم الشيخ عن 

غَت معركفة كالشاذة كأعرض فيها  قراءاتع فيها ادلصاحف ادلشتملة على من الفتنة تنشأ يف بالد ادلسلمُت حيث یطب
 حفص(. قراءةادلصحف العثماين ادلعركفة كادلتواترة )أم  قراءةعن 
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ادلعركفة كادلتواترة ىي اليت كتبت هبا ادلصحف، كىي يف  القراءة، ك القراءاتمث قاؿ إنو أبعد ىذا التفسَت عن اختالؼ 
آیة ككل لفظ يف ضوء كالـ العرب، كنظم الكالـ كشواىد القرآف حبيث ال ػلتمل الشك؛ لذا أیدینا، یتأكؿ هبا كل 

أخرل دكف ذبریح بالغة  قراءة، كأقوؿ بكل كثوؽ إنو ال ؽلكن تفسَت القرآف على القراءةأتكلت كل آیة بناء على ىذه 
 37القرآف كمعنویتو كفصاحتو.

ِة فااْغِسُلوا يف تفسَت قولو تعاىل:  ادلتواترة حيث یقوؿ القراءةكمن أمثلة إنكاره  }ايا أایػُّهاا الَِّذینا آماُنوا ِإذاا ُقْمُتْم ِإىلا الصَّالا
ْعبػاُْتِ{ ]ادلائدة:  ، إف "كأرجلكم إىل الكعبُت" [3ُكُجوىاُكْم كاأاْیِدیاُكْم ِإىلا اْلمارااِفِق كااْمساُحوا ِبُرُءكِسُكْم كاأاْرُجلاُكْم ِإىلا اْلكا

أیدیكم"، كىي داخلة ربت حكم األعضاء ادلغسولة، كأنكر على من أدخلها ربت ادلسح أبنو خالؼ معطوؼ على "
كالشيخ  38ادلتواترة كالسنة ادلتواترة ككذلك اللغة العربية. كيف رده إشارة إىل إنكار القراء ادلتواترة جبر "أرجلكم". قراءةلل

ادلتواترة قولو تعاىل:  القراءة، مثاؿ كتعيينها يف توضيح ادلعٌتتساعد ا أهنادلتواترة كالشاذة مع  القراءاتیتجنب عن ذكر 
ما تعرض لتوضيح معٌت ادلِلكية كمقارنة معاين القراءتُت مع أف كثَتا من حيث ، [1} مااِلِك یػاْوـِ الدِّیِن{ ]الفاربة: 

كذبنب عن ، [05فااْقطاُعوا أاْیِدیػاُهماا{ ]ادلائدة: }كاالسَّارُِؽ كاالسَّارِقاُة قولو تعاىل: ادلفسرین تكلموا عنها، كمثاؿ الشاذة 
 39تعيُت اليد اليمٌت أك اليسرل يف الًتمجة كالتفسَت.

 نتائج البحث:

تفّرؽ مفسرك شبو القارة إىل ثالث فرؽ من حيث االىتماـ ابلقراءات كتوجيهاهتا يف تفاسَتىم، فالفریق األكؿ  .5
 ّل اىتمامهم هبا، كالثالث الذم مل یتعرض ذلا أك أنكرىا.اىتم هبا اىتمامان ابلغان، كالفریق الثاين ق

ال بد للمفسر كادلًتجم أف یكوف عادلا ابختالؼ القراءات كأصوؿ توجيهاهتا سواء تناكؿ القراءات كتوجيهاهتا يف التفسَت  .2
 َت من األحياف. كالًتمجة أـ ال؛ ألف القراءة الواحدة تعتمد يف توضح ادلعٌت أك تعينها على القراءة األخرل يف كث

ادلفسركف الذین اىتموا ابلقراءات كتوجيهاهتا اعتمدكا كثَتا على تفاسَت ادلتقدمُت، كسلكوا مسلكهم سواء كتبوا يف 
اللغة العربية مثل ثناء هللا ادلظهرم كصدیق حسن خاف القّنوجي أك يف اللغة األردیة مثل السّيد أمَت علي كأشرؼ علي 

، كأنكر منهم سلتصرة هبا إلبالغهم الدعوة القرآنية لعامة الناس بطریقة سهلة ادلفسرین ضالتهانوم، كقّل اىتماـ بع
 البعض القراءات ادلتواترة لعدـ علمهم إببقائها يف القرآف أك للدفاع عن القرآف ضد الطاعنُت كادلستشرقُت.

 :واملصادر اهلوامش
السورة، كقطعها من آخرىا مع كصلها یقوؿ عند بياف التكبَت من سورة )كالضحى( بعدما بُت الوجهُت: كصل التكبَت آبخر  -1 

دمحم ثناء هللا،  ابلبسملة: "قلت كبكال الوجهُت قرأت على الشيخ ادلقرم صاحل ادلصرم" كمل أعثر على ترمجتو. التفسَت ادلظهرم،
 (.178، ص: 01)ج  ، ىػ0301ابكستاف، سنة الطبع  -ادلظهرم ابين بيت، ربقيق: غالـ نيب التونسي، الناشر: مكتبة الرشيدیة

 (.01-8، ص: 0راجع التفسَت ادلظهرم )ج  2
مثاؿ ذلك اختالؼ القراءة يف اذلمزتُت، كاختالفهم يف كسر الراء كضمها يف كلمة )رضواف(، كىكذا اختالفهم يف  3

 (.08، ص: 0ؽ  1( ك )ج 050 -11، ص: 0)الریح( ادلعرؼ ابلالـ مجعا كإفرادا. التفسَت ادلظهرم )ج 
 فتح ادلّناف ادلشهور بتفسَت حقاين، عبد احلق احلقاين الدىلوم، أبو دمحم، الناشر: ادلكتبة مقدمة ترمجة كتفسَت4

 (.017، ص:  0)ج  ،ابكستاف -العزیزیة، الىور
 83النساء: سورة 5
سليماف بن األشعث، أبو ، ابب كراىية الكالـ عند احلاجة، يف سننو عن أيب سعيد اخلدرمّ  داكد أخرجو أبو 6

 .(6، ص: 0)ج  ،لبناف -ق[، الناشر : دار الكتاب العريب، بَتكت164السجستاين ]ادلتويف داكد 
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، كيف 83يف سورة النساء أیة ادلوضعُت  (فتبينوا) يفقرأ الكسائي كخلف مثل محزة كما قاؿ اجلزرم يف النشر إف القراءة اختلفوا  77
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 (.140 ، ص:1ج القراءات العشر )
من أئمة العلم ابألدب كاللغة. مولده ككفاتو يف البصرة، معمر بن ادلثٌت التيمي ابلوالء، البصرم، أبو عبيد النحوم،  8
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ـ للزركلي )انظر:  ق.137، تويف سنة ابللغة كالشعر  (.321 ، ص:1ج كفيات األعياف )(. 032 ، ص:2ج األعال
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كتبة العصریَّة للطبااعة كالّنْشر، باَتكت
ا
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