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 ملخص البحث:
هللا العزيز،  إن علم قراءات القرآن الكرمي من أمسى فنون الدراسات اإلسالمية وأعالها شأانً لتعلقه بكتاب

ويربهن انتشاره يف أي قطر من األقطار على متكن اإلسالم ورسوخ أقدامه فيه، ألنه ال يتصور اخلوض فيه 
إال بعد حفظ القرآن الكرمي كاماًل وإملام بكثري من أبواب الدراسات العربية،  ومنذ أوائل القرن العشرين 

غرب إفريقيا وبالد السودان العريب، امليالدي بدأت جهود العلماء النيجرييني يف علم القراءات تظهر يف 
نيات يف فرتة صحوة علم التجويد وظهور يوقد تواصلت هذه اجلهود وازدهرت وخاصة يف مطلع الثمان

املسابقات القرآنية يف هذه البالد وما واكب ذلك من البعثات العلمية إىل البالد العربية للتخصص يف 
ف كربى دول اصميف جمال القرآن وعلومه وأصبحت يف  علم القراءات، وقد اشتد اآلن ساعد نيجرياي 

 القراءات العامل اإلسالمي يف هذا الشأو مثل مصر والسعودية. يسعى هذا البحث  إىل أتكيد وجود علم
من خالل اتباع املنهج  علم فيهاهذا النشأة  ونبذة اترخيية عنموجزًا  وانتشاره يف نيجرياي مقدمًا تعريفاً 

 ج التحليلي.االستقرائي واملنه
 : علم، القراءات، القرآن، نيجريايالكلمات املفتاحية
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Abstract 

The science of Qira'at is considered one of the best among other Islamic subjects 

because of its attachment to the pronunciation of the words of the Qur'an. However 

it's very hard to master this science unless you memorize the whole Quran and 

have good Arabic. The efforts of Muslim scholars in Nigeria focused on spreading 

this knowledge through organizing many Quranic competitions in the early 

eighties as well as sending their students to study in Arabic countries in order to 

specialize in Qiraat. For this Nigeria has become one of the best among the Islamic 

countries to master this specialization. 

Keywords: Science, Qiraat, Qur'an, Nigeria 

 
 مقدمة:

، يسَّر حفظه وتالوته ونذيراً  أحسن كتبه على أفضل رسله إىل الناس كافة بشرياً  احلمد هلل الذي أنزل
للبشرية مجعاء، العرب والعجم يف ذلك  على حد سواء، ال يتفاوتون إال مبقدار ما بذلوه يف التعلم 

مالن والصالة والسالم األمتان األك. [17القمر: ] والتلقي، ﴿ولقد يسَّران القرآن للذكر فهل من مدكر﴾
 آله األطهار، وأصحابه األبرار، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.على و  على نبينا حممد خري األانم

الدولة اليت تضم أكرب عدد من املسلمني يف  علم القراءات يف نيجرياي،نشأة فهذا حبث يتناول : أما بعد
قارة إفريقيا، يهدف إىل إثبات وجود هذا العلم وتطوره يف هذه البالد املسلمة، متهيدًا لتفعيل مزيد من 

 نشاطاته القرآنية. 
يف هذا امليدان متطورة  ئهاعلما بدت جهودو حديثًا يف نيجرياي  ظهر علم القراءاتمشكلة البحث: 

 درس نشأة هذا العلم، فجاء هذا البحث ليوجود هذا العلم فيهاكثرياً من الناس ال يعرفون  َّ ومتميزة لكن
 فيها متهيداً لالستفادة من جمهود علماء نيجرياي يف هذا املضمار.

أتيت أمهية هذا البحث يف أنه يتعلق أبول مصادر الدين اإلسالمي احلنيف، أال وهو أمهية البحث: 
بكربى اجملتمعات املسلمة يف القارة السمراء، وهي مجهورية نيجرياي، وال ينكر  لق أيضاً القرآن الكرمي، ويتع

ن البحث يف علم أ، ويزاد على ذلك أحد أن البحث من هذا النوع من األمهية مبكان وجدير ابإلهتمام
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علوم القرآن  ازدهارالقراءات يف نيجرياي يرجى منه أن تنعكس أشعته على الدول اجملاورة، فينتج من ذلك 
 بصفة خاصة والعلوم اإلسالمية بصفة عامة يف القارة السمراء بفضل هللا تعاىل.

 يعتمد هذا البحث على املناهج التالية:منهج البحث: 
حباجة إىل سرد املشاهد بكل ما فيها، ووصف الظاهرة وصفاً دقيقاً يقود إىل  البحث ألن املنهج التارخيي:

فهم أفضل للموضوع، وألن هذه الدراسة هلا عالقة ابملاضي فتحتاج إىل رصد األحداث عرب فرتات 
 مجع املعلومات اخلاصة ابلقراءات يف دولة نيجرياي وذلك من خالل: التحليلياالستقرائي و املنهج ، و زمنية

  وحتليل نقاطها. ، ومن َثمَّ فحصهافيها القراءاتملراحل نشأة علم قدمي عرض كامل تو 
 ، وذلك على النحو التايل:نقاط وخامتةو ُقّسم هذا البحث إىل مقدمة  هيكل البحث:

 املقدمة: فيها مشكلة البحث وأمهيته ومنهجه وهيكله

 تعريف علم القراءات
مجع قراءة، وتعود خالصة تعاريفها املختلفة يف املصادر اللغوية إىل القراءات : : تعريف القراءات لغةأوالً 

 معىن الضم واجلمع والتالوة، يقول حممد بن يعقوب الفريوزآابدي: "القراءة نفسها من قرأ يقرؤ قراءة قرآانً 
قراءة ويقول ابن منظور: "قال بن األثري: تكرر يف احلديث ذكر ال 12.يعين تال فهو قارئ، والقرآن متلوٌّ"

واإلقرتاء والقرآن، واألصل يف هذه اللفظة اجلمع، وكل شيء مجعته فقد قرأته، ومسي القرآن ألنه مجع 
 14.لى بعض"عبعضها  والسورالقصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآلايت 

 يف اإلمامعر ت تعددت تعبريات العلماء يف تعريف القراءات، ومن أشهرها: تعريف القراءات اصطالحا  
 15.بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلني" أبهنا: "علم  حيث ذكر ابن اجلزري 

ترجع نشأة علم القراءات يف نيجرياي إىل دخول اإلسالم نفسه إىل هذه : نشاة علم القراءات يف نيجرياي
القدمية منذ أواخر القرن البالد، فقد ذكر املؤرخون احتمال وصول اإلسالم إىل أفراد الناس يف نيجرياي 

فال ميكننا أن نتصور وجود مسلم دون تصور القرآن الكرمي معه، وقد عربمم اإلسالم إىل  29األول اهلجري،
نيجرياي عن طريق جتار ودعاة دول مشال إفريقيا، املغرِب واجلزائر وتونس وليبيا وما جاورها َث جاءت وفود 

ك واألمراء الذين مل يقبلوا اإلسالم، وهذه الوفود جاءت من مجهورية التوعية اإلسالمية لألفراد ودعوة امللو 
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مايل لنشر العلوم اإلسالمية، وهي أيضًا دخل إليها اإلسالم من دول مشال إفريقيا املذكورة، وعليه فإن 
علم القراءات يف نيجرياي كغريه من العلوم اإلسالمية وجد بذوره األوىل من دول مشال إفريقيا. واليغيب 
عن ابلنا أن هذه الدول اليت يطلق عليها بالد املغرب منها تسلل اإلسالم إىل بالد األندلس، وقد انتشر 
علم القراءات يف األندلس يف القرن الرابع  اهلجري، وأول من أدخله إليها هو اإلمام أبو عمر أمحد بن 

لس كبار علماء علم القراءات من هـ مؤلف كتاب الروضة، وقد أجنب األند429حممد الطملمْمنمِكي املتويف 
ه وغريمها ممن ملؤا املكتبة 590هـ واإلمام الشاطيب املتوىف444أمثال اإلمام أيب عمرو الداين املتوىف 

  30اإلسالمية إبنتاجات هائلة ومفيدة يف علم القراءات.
هـ ومل تعرب إىل 199دخلت قراءة اإلمام انفع األندلس مبكراً على يد الغازي بن قيس املتويف سنة 

مشال إفريقيا إال يف أواخر القرن الثالث اهلجري، وكان ذلك على يد شيخ من األندلس يدعى حممد بن 
ابن خربون: "وهو خريون، وكان أهل مشال إفريقيا قبل ذلك يقرؤن بقراءة محزة، يقول ابن اجلزري عن 

الذي قدم بقراءاة انفع على تلك البالد )يعىن القريوان( فإنه كان الغالب على قراءهتم حرف محزة ومل 
يكن يقرؤ لنافع إال خواص الناس، فلما قدم ابن خريون اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من اآلفاق 

 .31ه"306ويف سنة وت األلفات والالماتوكتاب  االبتداء والتماموألف كتاب 
ومهما يكن من أمر، فإن قراءة اإلمام انفع عامة ورواية اإلمام ورش عنه خاصة انتشرت يف القرن 
الثالث وأوائل الرابع اهلجري يف مشال إفريقيا ذاك املنبع الذي سقى مسلمي نيجرياي القرآن وعلومه، وهذه 

فيه دخول اإلسالم إىل نيحرياي دخواًل رمسياً  الفرتة توافق القرن احلادي عشر امليالدي العهد الذي بدأ
إبسالم امللوك واألسر احلاكمة، فال شك أن الذين أخذوا اإلسالم من بالد املغرب العريب كأهل مايل 
وغريهم من أمم غرب إفريقيا أخذوا معه القرآن برواية ورش اليت يقرؤ هبا املقاربة وهم أوصلوه بنفس الرواية 

اي وغريها، فلم تزل هذه الرواية هى السادة فيها إىل يومنا هذا، وفيما بعُد دخلت إىل من بعدهم  كنيجري 
 قراءات القرآن نيجرياي وانتشر علمها فيها.
 نشأ علم القراءات يف نيجرياي عرب مخس مراحل، وهي: مراحل نشأة علم القراءات يف نيجرياي: 
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امليالدي إىل القرن الرابع اهلجري، احلادي عشر : من أواخر القرن األول اهلجري، السابع املرحلة األوىل
امليالدي.مل يتم العثور على شيء يذكر وجود علم القراءات يف نيجرياي يف هذه املرحلة، إال أن النواة 
األوىل هلذا العلم قد وجدت وهي وجود أفراد اعتنقوا اإلسالم وتعلموا القرآن ممن أخذوا منهم إما جتاٍر أو 

ه البالد، وعلى كل حال، فإهنم تلقوه يف أول األمر إبحدى رواايت القراءات العشر دعاٍة اتصلوا هبذ
املتواترة دون أن يقفوا على حتديد امسها، ويقوي االحتمال أهنا  قراءة اإلمام محزة قبل القرن الثالث 

 ثالث اهلجري. اهلجري َث رواية اإلمام ورش عن اإلمام انفع اليت يقرأ هبا أهل املغرب يف أواخر القرن ال
: من القرن اخلامس اهلجري، الثاين عشر امليالدي إىل منتصف الثاين عشر اهلجري، املرحلة الثانية

ومنتصف الثامن عشر امليالدي. ويف هذه الفرتة وجد اإلسالم اعرتافًا رمسيًا من دول وإمارات نيجرياي 
، وظهرت آاثر الثقافة العربية اإلسالمية وقويت عالقات مسلمى نيجرياي ابلعامل اخلارجي العريب اإلسالمي

يف مؤسسة الدول واإلمارات النيجريية، ففي هذه األثناء أرسلت مملكة برنو سفراءها لدى بعض الدول 
العربية واإلسالمية وكان هلا مدرسة خاصة يف القاهرة تدرس املبعوثني الفقه املالكي، يقول الشيخ آدم عبد 

مبصر متينة أدت إىل إرسال بعثات علمية إىل مصر وختصيص رواق منسوب هللا اإللوري: "وكانت صلتها 
 .32إليها ضمن األروقة اإلسالمية ابألزهر ويدعى حىت اليوم برواق برنو"

ومما يبني تطور الدراسات القرآنية يف هذه احلقبة هجرة قبيلة عربية إىل نيجرياي يف القرن الرابع  
بين هالل قدموا من مصر وكانوا يسكنون حاليًا يف احلدود الشرقية  عشر امليالدي، ويقال إهنم من قبيلة

والشك أن وجود هذه القبيلة العربية وسط قبائل  33لربنو جبوار هنر تشاد ويعرفون بقبيلة ُشوما العرب،
أعجمية ساعد إىل حد بعيد يف ازدهار قراءة القرآن على الطريقة اجملودة الصحيحة، وينحدر من هذه 

ويف هذه الفرتة تعاقبت زايرات كبار العلماء  34إىل يومنا هذا كثري من مشاهري القراء يف نيجرياي.القبلية  
وكانت من  35م،1473إىل نيجرياي، زار اإلمام جالل الدين السيوطي مدينيت كشنا وكانو يف عام 

ماده مرجعاً أسباب اشتهار كتابه تفسري اجلاللني يف هذه املنطقة وعكوف علمائها على دراسته واعت
أساسيًا يف تفسري القرآن الكرمي، وهو تفسري يهتم ببيان القراءات املختلفة، فهو بذلك زود طالب العلم 

 على األقل أبن هناك قراءات صحيحة غري رواية اإلمام ورش عن انفع اليت يعرفوهنا. 
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نو، وتذكر املصادر م زار الشيخ حممد بن عبد الكرمي  املغيلي التلمساين مدينة كا1476ويف عام  
أنه استوطنها وتوىل القضاء فيها واختذه امللك حممد رمفا مستشاراً خاصاً له، وترك يف كانو عدة مؤلفات 

ابتكر الشيخ املغيلي نظامًا جديدًا يف مدينة كانو يف تعليم  36يف النصائح واإلدارة والشئون السياسية،
تالميذ يف بيوت ذويهم َث يذهبون إىل بيوت معلمي القرآن الكرمي عرف ابسم نظام الرب، حيث يظل ال

القرآن يف فرتة حمدوة صباًحا مساًء لتعلم القرآن، ومعىن ذلك أن بيوت العلماء أصبحت هى الفصول 
التعليمية يف هذا النظام، وقد ساعد ذلك يف انتشار مدارس تعليم القرآن، َث انتشر هذا النظام فيما بعد 

وهكذا نرى  ازدهار مدارس القرآن الكرمي وكثرهتا يف هذه الفرتة،  37يف نيجرياي. يف مجيع إمارات املسلمني
وكان املهتمون بشئون القرآن من العلماء والطلبة على وعي بوجود قراءات أخرى يف البالد اإلسالمية غري 

 رواية ورش املنتشرة عندهم.
لقرن الثامن عشر امليالدي( إىل : من منتصف القرن الثاين عشر اهلجري )منتصف ااملرحلة الثالثة

منتصف الثالث عشر اهلجري وأوائل القرن العشرين امليالدي. يف هذه املرحلة ولد الشيخ عثمان بن 
فودي رمحه هللا تعاىل الذي قام بدعوة إصالحية لتوجيه الناس وإرشادهم إىل املعتقدات الصحيحة ونبذ 

دت تلك إمارات اهلوسا حتت مظلة احلكم ابلشريعة البدع واخلرافات الزائغة، وقامت دولة جديدة وح
 اإلسالمية  واختاذ اللغة العربية لغة رمسية للدولة. 

وقد كانت هذه احلقبة هي العصر الذهيب للدراسات اإلسالمية والعربية يف اتريخ نيجرياي، ففيها  
والفضل يف شىت فنون العلم  برز يف الساحة العلمية علماء نيجرييون اعرتف هبم العامل اإلسالمي ابلكفاءة

يف  وسط الفوائد اجلميلة الفرائد اجلليلةواملعرفة، ألف الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا كتابه املشهور 
علوم القرآن ذكر فيها القراء السبعة وشيئًا مما يتعلق بعلم القراءات، وأتيت قيمة هذه املرحلة يف موضوع 

مؤلَّف نيجريي يتناول شيئًا من علم القراءات ميهد بذلك الطريق حبثنا يف أنه فيها ظهر ألول مرة 
 للمؤلفني الذين أتوا بعد وسامهوا يف إنشاء مكتبة قرآنية  نيجريية. 

: من أواخر القرن الثالث عشر اهلجري، أوائل القرن العشرين امليالدي إىل أوائل القرن املرحلة الرابعة
ت من القرن العشرين امليالدي. يف هذه املرحلة استطاع االستعمار اخلامس عشر اهلجري، أوائل الثمانينيا
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الربيطاين أن يُفتِّت الدولة اإلسالمية اليت أسسها الشيخ عثمان بن فودي يف الشمال الغريب ودولة برنو يف 
م  دويالت اجلنوب الوثنية حتت ما يعرف اآلن ابسم 1914الشمال الشرقي ويضم إليهما يف سنة 

 شك أن هذه الفرتة كانت شاقًة على التعليم اإلسالمي بصفة عامة والقرآين منه بصفة نيجرياي، وال
م. ورغم 1960خاصة، شهد فيها التهميش واحملاصرة ومل يستعد أنفاسه إال بعد االستقالل عام 

تبة الصعوابت الىت شهدها التعليم القرآين يف فرتة ماقبل االستقالل فقد طلع جنُم عامٍل جليل أثري املك
القرآنية بتآليفه النافعة وكتبه املفيدة، أال وهو الشيخ املاهر حممد الرابع بن يونس بن احلسن الساايوي 

م تغمده هللا تعاىل برمحته الواسعة، فقد ترك تسعة مؤلفات بني منثور ومنظوم 1959 /1894الكنوي 
ب القراءات العشر مما يشهد بعمق يف علم القراءات والتجويد وعلوم القرآن استفاد يف أتليفها أبشهر كت

  38اطالعه واتساع آفاق علمه يف هذا اجملال.
م بدأ التعليم 1960وبعد توىل الشهيد أمحد بلُّو رائسة جملس وزراء حكومة مشال نيجرياي عام  

ة اإلسالمي والقرآين ينتعش من جديد، واستجدت العالقات الثنائية بني نيجرياي والبالد العربية واإلسالمي
وخاصة السودان ومصر واململكة العربية السعودية وليبيا، وتوجهت البعثات التعليمية إىل هذه البالد 

هذا، وإن كانت هذه البعثات ال تشمل دراسة علم  39للتخصص يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
على الرتاث اإلسالمي ومنه القراءات إال أهنا حبق مكَّنت طالب العلم النيجرييني من فرصة اطالع واسع 

علم القراءات، فقد أتقن بعضهم قراءة القرآن، وحصل البعض ممن سافروا على نفقات خاصة من األثرايء 
 على إجازات يف قراءة القرآن الكرمي. 

وهنا بدأ  40عاد االتصال ابلعامل العريب تدرجيياًّ وبدأ مشاهري العلماء يقومون بزايرات إىل نيجرياي. 
النيجرييون يقارنون قراءهتم وأدائهم مبا يسمعونه من ضيوفهم القراء العرب، فُصِدموا بوجود تباين  القراء

شاسع بني األداءين، وقد اختلفت وجهات نظرهم يف تفسري هذا املوقف الغريب، فمنهم من اقتنع 
على اعتبار أداء بوجود مالحظات يف أداء قراء نيجرياي وواصل الطريق يف تصويبها، إال أن عامتهم إما 

القراء العرب خطأ أو أن قراءهتم املوجودة شرقية وقراءة النيجرييني ورشية كما أمسومها، يريدون بذلك أن 
يتمسك كل طرف مبا كان عليه، ويف هذه األثناء زار الشيخ عبد الباسط مدينة كانو وكان سبب هذه 
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التجويد الصحيحة يف قراءته وبني عامة  الزايرة هو فصل نزاع بني الشيخ إيدي حسن الذي يطبق أحكام
القراء الذين ينكرون عليه. وكان استحسان الشيخ عبد الباسط لقراءة الشيخ إدي حسن مبثابة ترجيح  
كفة ميزان القراء اجملودين يف نيجرياي على قراءة املنكرين عليهم إىل يومنا هذا، فازداد موقفهم قوة بزايرته 

لزايرة مدينة   -رمحه هللا-وفد شيخ األزهر جاد احلق على جاد احلق  م عندما جاء يف1983الثانية 
 41كانو.

ويف اجلملة، فإن هذه املرحلة بدأ فيها ظهور مؤلفات نيجريية يف جمال علم القراءات لُتأكد وقوف  
 علماءها على أمهات مصادر علم القراءات العشر، وفيها بدأت البعثات العلمية تتجه إىل البالد العربية

للحصول على إجازات يف القراءات، كما بدأ وجود احتكاك ثقايف قرآين بني علماء هذه البالد ومشاهري 
القراء يف العامل اإلسالمي، والشك أن كل ذلك كان حافزًا للعلماء النيجريني لبذل مزيد من اجلهود  يف 

 التعمق يف علم القراءات نظرايًّ وتطبيقياًّ. 
ئل القرن اخلامس عشر اهلجري، أوائل مثانينيات القرن العشرين إىل الثلث األول : من أوااملرحلة اخلامسة

من القرن اخلامس اهلجري وأوائل القرن الواحد والعشرين امليالدي. كانت أمهات كتب علم القراءات 
وهلا ومصادرها معروفة لدى العلماء النيجريني قبل هذه املرحلة إال أنه يقل وجود من يقرأ هبا بتطبيق أص

هو الشأن يف البالد العربية، وقد أوجد االستعمار الذي ظل  على فرشها ابإلفراد أو بطريقة اجلمع كما
يقهر هذا الشعب أكثر من ستني سنة فجوًة بني هذا الشعب وبني إخوانه املسلمني العرب يف اخلارج، 

ئط والطرق االتصال انقطع االتصال بينهم طوال تلك املدة يف وقت التوجد فيه مسجالت وال شرا
الالسلكية، وفُرض حصار على التعليم الديين وعلمائه فأحدث ذلك تدهورًا يف أداء القراءة، وبقيت 
أصول القراءة وأحكام التجويد من كيفية اإلمالة والتقليل وأحكام النون الساكنة والتنوين معروفة أبمسائها 

 دون التمكن من التلفظ هبا على الوجه الصحيح.
م انطلقت أوىل مسابقة قرآنية وطنية يف نيجرياي وظهرت كفاءة الطلبة النيجريني 1986ام ويف ع

حيث مل تتوقف املشاركة برواية ورش عن انفع تلك الرواية التقليدية هلذه البالد، بل شارك املتسابقون 
ن تشارك برواايت قالون وحفص الدوري عن أيب عمرو وحفص الكويف، وتطور األمر إىل أن نيجرياي اآل
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يف مسابقة القراءات الىت تنظمها رابطة العامل اإلسالمي جبدة ويف فرع القراءات يف جائزة الكويت للقرآن 
الكرمي، كما يشارك املتسابقون النيجريون ملختلف الرواايت يف مسابقات ديب ومصر وليبيا وإيران وماليزاي 

سعودية ومسابقة السيد جنيد عامل يف البحرين واملغرب واجلزائر واألردن ومسابقة امللك العزيز يف ال
 وحيرزون مراكز متقدمة. 

استطاعت كوكبة من العلماء أن يقودوا قطار علم القراءات يف نيجرياي حىت وصل إىل بر األمان 
فقد قرأ القرآن على كبار قرائها،  -رمحه هللا-بسالمة، منهم يف مدينة كانو الشيخ إبراهيم أبوبكر رمضان 

ابرعاً يف العلوم العربية كثريم السفر إىل احلج والعمرة مما أاتح له فرصة االتصال بكبار القراء واجللوس وكان 
يف حلقات القراءات يف احلرمني الشريفني فأسس مدرسته شباب القرآن املرتل يف حارة جاكمرما يدرس 

الضيوف من البالد العربية معجبني  الطلبة القراءات والتجويد والتفسري، وكانت مزاراً يقصده كبار العلماء
حبسن أدائه وطريقة تعليمه للقراءات العشر، وقادها يف مدينة ميدغري بوالية برنو الشيخ حسن عمر 
طاهر املقرىء الذي كان تتلمذ على يد الشيخ عامر السيد عثمان يف القاهرة وفد إىل هذه املدينة 

 42الب من مجيع أحناء نيجرياي.فاجتمع عليه كبار قراءها وأخذوا عنه وقصده الط
و يف مدينة سكتو أخذ الشيخ علي حسن سليمان زمام املبادرة، فهو مصري متمكن يف علم 

وساعد يف  43م وتعلم منه كثري من القراء النيجرييني1982القراءات استوطن مدينة سكتو حويل سنة 
والدكتور حافظ إمساعيل ُسرَّيت من  نشر علم القراءات يف هذه املدينة كل من الشيخ عبد هللا الزواوي

ْن كمناوا ومامل بـملُّو عبد احلكيم غالدنشي.   44ابكستان ومامل على ِغدم
ومهما يكن من أمر، فإنه يف هذه املرحلة بلغ علم القراءات نضجه، وكثرت التأليفات واملؤمترات   

رى والكربى وخاصة من والتسجيالت الصوتية، وكثر احلاصلون على إجازات القراءات العشر الصغ
 الطالب الوافدين إىل األزهر واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 
 متخضت من هذا البحث النتائج التالية:نتائج البحث: 

 أن علم القراءات موجود يف نيجرياي وعلماءها على وعي به منذ عهد بعيد. -1
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بلغ أوج ازدهاره يف القرن احلادي والعشرين مرَّ علم القراءات يف نيجرياي مبراحل عدة قبل أن ي -2
 امليالدي.

ساهم العلماء النيجرييون مبؤلفاهتم يف تطور علم القراءات بصفة خاصة يف غرب إفريقيا ويف العامل  -3
 اإلسالمي بصفة عامة.

 يوصي هذا البحث ابألمور اآلتية: التوصيات: 
يف علم القراءات وخاصة يف اجلوانب اليت تذلل أن يواصل العلماء النيجرييون جهودهم يف التأليف  -1

 املادة للطالب النيجرييني.
أن يبذل طالب علم القراءات مزيدًا من الرتكيز على دراسة مؤلفات علمائهم النيجرييني يف علم  -2

 القراءات، وهذا حيفِّز العلماء حنو مزيد من اإلنتاج.
إىل الدول العربية للتخصص يف علم القراءات، وال أن تستأنف احلكومات واألثرايء إرسال البعثات  -3

 يزال قطاع علم القراءات حباجة إىل مزيد من املتخصصني وخاصة يف القراءات العشر الكربى.  
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