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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ةبني يدي املراجع

 

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب و مل جيعل  للع عاجلاوا وال لال والسلا       

على عبده ورسالع حممد صلى اهلل عليع و سلما وعلى آلع وأصلاابع الييلبني اليلانرين    

 أولي النهى وم ابيح الدجىا الذين ملئاا الدنيا ناراو وكاناا ُسُرجاو...أما بعد ؛

ماساعة لغاية قرآنية قيمة حال أساليب كبري و يعرض لكتاب علمفهذه مراجعة و

رواياتها وطيدل بعلم القراءات القرآنية و القرآن الكريم اللغاية والناايةا حيث هلا عاقة

عَللم  ملن   فرد من أفراد األملة اسسلامية و   املختلفة. لقد قا  بهذا اجلهد املاساعي العظيم

الدكتار عبد اخلالق عضليمة   عامة األستاذالأعا  الع ر احلديث يف نذا الفن نا الشيخ 

 رمحع اهلل.

نذا العرض هلذا السِّفر العظليم املبلارت تل تي ملن بلاب انتمامنلا يف       نذه املراجعة و

تفسري القرآن وعلامع وقراءاتع ودفاعاو عن أئمة القراءات القرآنية رمحع اهللا حيث وجلد  

حلَّلن  يف أئملة القلراءات املتلااترل و   علن  عرب التاريخ اسسامي من الناال واللغايني ملن ط 

الروايات القرآنية اليت مل تاافق مذانب الناال واجتاناتهم اللغايةا ناسلني أو متناسلني   

أمللر القللراءات ب نهللا م للدرنا الللاحي اسهلللي وللليل ااجتهللاد أو القيللا  الناللاي أو 

 البشري.
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الكلريم يف قراءاتلع    آنوإما  نذه الدراسة املباركة ألساليب القرآن أثبت إعجاز القلر 

أنلع أعجلز   لقرآن الكريم وحي ملن عنلد اهللا و  الباغية ب ن اورواياتع وأساليبع البيانية و

الباغة يف اجلزيرل العربية. بعض نذه القلراءات يف  البلغاء والف ااء أئمة البيان و العرب

اءل القلر  ا ضلري يف ذلل ؛ ألن  ب واجتهلادات النالال واللغلاينيا و   الظانر خالفت ملذان 

إن كانلت الاذل. بينملا احتجلان النالاي ب العار       م درنا والاحي التلقي واملشافهةا و

 العرب املخالفة ألساليب القراءل املتااترل ا يرقى إىل درجة الاحي املتااتر. 

يعتلرب أول دراسلة تقلا  عللى اسلتقراء أسللاب        الذي حنن ب دد عرضلع  الكتابو

نلذه املراجعلة   و .ملن طلرخم لتلفلة    املختلفلة  اتروايل مبا فيلع ال  قراءاتعالقرآن يف مجيع 

جعلنانا على اك  مباحث تسهياو للقارئ الكريم. نس ل اهلل علز وجل  أن يتقبل  نلذا     

اجلهد العظيم من ايخنا وأستاذنا العامة عبد اخلالق عضيمة رمحع اهللا وأن حيعلع يف 

ريما سلنة نبيلع الكل   وكتابع العزيز ماازين حسناتعا وأن جيعلنا من أمثالع ممن خيدمان 

 أكر  م مال.إنع تعاىل مسيع قريب جميب ونا تعاىل نعم املسئال و

 

 السنةخادم القرآن و

 الدكتور خري الدين خوجة
 املدينة املنورة –جامعة طيبة 

 م 13/11/2008هـ  املوافق:  14/11/1429
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، وتقريظ الشيخ العالمـة حممـود شـاكر رمحـه     تعريف بالكتاباملبحث األول: 

 وفيه إبطال للمقولة:مل يرتك املتقدمون للمتأخرين شيئًااهلل،

  

عدد صفاات اجمللد الااحلد  ا ومن احلجم الكبري اويقع الكتاب يف أحد عشر جملد

سلتمائة صلفاة.   بح جمماع عدد ال فاات سلتة آا  و في  يزيد على ستمائة صفاةا

 اسلكندرية اس – رع األنرا اا - املركز اسسامي لليباعة والنشر - دار احلديث طبع يف

 عدد اليبعات.سنة اليبع وذكر لدون 

 

و  .رمحلع اهلل  :صدِّر الكتاب بقلم األستاذ احملقق العامة حمماد حممد الاكر أواًل 

 على صاحب الكتاب ثناء حسلناو  حمماد حممد ااكر الشيخ ع هلذا الكتاب أثنىيف تقدمي

ا  جليللة سامية من ثرول عظيملة و خدملة   ملا قدمع لألمة اس يليق مبقا  العلمي للمؤلفا

 الشليخ  العارفان هلذا الفن. فكان من مجلة ما قالع األستاذوقدر ذل  إا العلماء العاملان ي

 : رمحع اهلل حمماد ااكر

للا قاملت عليلع مجاعلة لكلان هللا        "فماذا يقال القائ  يف عم  قا  بع فرد واحدا

العمل  اللذي يعرضلع عليل  نلذا الكتلاب       فملن التااضلع أن يسلمى نلذا      مفخرل باقيةا

 ( ".)معجمًا حنويًا صرفيًا للقرآن العظيم

 :قائاو حمماد ااكر رمحع اهلل الشيخ األستاذ عقب ثم

أملا نلذا الكتلاب     الرتتيلب. اعتماد املعاجم قلائم عللى احل لر و   " فمعلا  أن ج   

ظملى الليت يقلا     أملا القاعلدل الع   فاحل ر والرتتيب جمرد صارل ليية معتمد عليهلا. 
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عليها فهي معرفة واسعة مستاعبة تامة لدقائق علم الناا وعلم ال لر  وعللم اخلتا     

 األساليب.."

املدل اليت استغرقت يف ت ليف نذا الكتاب فقد ذكرنا األستاذ الشيخ حمماد  عن أما

عبلد اخللالق عضليمة أفنلى يف تل ليف نلذا الكتلاب         الشيخ ن األستاذرمحع اهلل ب  ااكر

ن يكمل   أوعشرين عاماوا ولع  نذه املدل اليت قضانا يف ت ليف الكتاب كان قبل    مخسة

يف كلمتع اخلتامية ما  ذل  بدلي  أن املؤلف ذكرونذا نا ال ايحا و اكتابة الكتاب كلع

 –اهلل  رمحع –نذكر كا  املؤلف  ه احلقيقةفألنمية نذ يدل على نذا.

 : رمحع اهلل املؤلف الشيخ قال األستاذ

..فقد أذن اهلل هلذا الباث أن يكتم  و أن يرى النار بعد أن أمضيت يف إعلداده  "

وطباعتع ما يزيد على ثاثة وثاثني عاماو تابعت فيها الدر  وواليلت البالث ملن غلري     

كل  و ا مل ا فجاء يف أحد عشلر جلزءاو ضلخماو: القسلم األول ثاثلة أجلزاءا و القسلم        

لقلد كنلت أخشلى أن حيلال     الثاللث يف أربعلة أجلزاء. و   والقسم  الثاني يف أربعة أجزاءا

ني  للي األسلباب الليت     والشكر لع على أن مد يف عمري وهلل فاحلمد األج  دون األم ا

ت الدراسلات الناايلة إثلراء    َرمكنتين من طباعتع. وما من ا  أن نذه الدراسات قد أث ل 

ذات إا لكثلرل املراجلع الليت    ا وما الفرائدعظيماوا حفلت بالكثري من اليرائف والفاائد و

اعتمدت عليها وتناعهاا ومل أقت ر على كتب التفسري وحلدنا و إالا تللت القلراءات     

كما ارتكزت نذه الدراسلات عللى اسلتقراء أسللاب القلرآن و       اكثرياو من الكتب املختلفة

 قراءاتع املتناعة .."
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 قائاو: تاذ املؤلفعن األس رمحع اهلل حمماد ااكر العامة احملقق يضيفثم 

 

 يلع وا أن أحداو ملن أنل  زمانلع كلان قلادراو عل       يسبقع أحد يف نذا العم املو".. 

بسبب ال رب واجللد ومعرفة وأمانة يف ااطاع ودقة يف النقل  والليت مل جيلدنا     مبفردها

 الشيخ حمماد ااكر عند غريه..

ول ملن الكتلاب نلي    ن حرو  املعلاني الليت تناوهللا نلذا القسلم األ     إويقال املقد  

قل  أن تكلان ننلات آيلة يف القلرآن      ألمار لكثرتها وتداخ  معانيهلاا و أصعب األبااب وا

أن األستاذ عبد اخلالق استدرت على كبار و مشانري حيث الكريم ختلا من نذا احلر ا 

الناال منذ سيبايع إىل ابن نشا ا و نذا ا يعين أن نلبخل قلق نلؤاء اللذين تفاقلاا      

  العقالا و لكن نذا احل ر الدقيق مل تكن عندنما الذي وجد عند األسلتاذ  بشك  يذن

دعلا  جهزل احلديثة و سهالة اليباعة. وولع  سبب ذل  يعاد إىل وجاد األ عبد اخلالقا

الشيخ حمماد ااكر إىل القيا  بعم  مجاعي ملتابعة حاات نذه احللرو  يف الشلعر كملا    

 تابع األستاذ يف القرآن الكريم.

     

 :رمحع اهلل أخرياو قال الشيخ حمماد ااكرو

والشيخ حفظع اهلل مل يرتت جمااو لاستدرات على عملع العظيما فك  ما أستييع  "

 ".أن أقالع إاا نا ثناء مستخرن من عم  يثين على نفسع..
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 ، مصــادر دراســتهمنهجــها مقدمــة املفلــف، بدايــة املشــرو املبحــث الثــاني: 

 الدراسات السابقةو

 

ذكلر أن  ا وسباانع مبلا نلا أنللع    بدأ املؤلف مقدمتع باحلمد على اهلل والثناء عليع

الااسلعةا  ل ورسم خياطلع ونسلخ خياطلع بقراءاتلع الكلثري      الذي بني أيدينا الباث نذا

رجع إليع متى ما دعت احلاجة إليعا ُي معجمًا حنويًا صرفيًاللناا  الاضعوذل  بهد  

  ملعرفللة ورود القللراءات الشللاذل كللذليف القللرآن الكللريما وملعرفللة ورود تللل  األسللاليب 

 املتااترل.و

القلرآن الكلريم حجلة يف     حيث أكد على كلان مهمة  قضية مقدمتع يفذكر املؤلف و

العربية بقراءاتع املتااترل وغري املتااترلا كما نا حجة يف الشريعة. والقراءل الشلاذل الليت   

قد أمجع العلماء عللى  و وثق ما نق  من ألفاظ اللغةافقدت ارط التااتر ا تق  ا ناو عن أ

رول لغاية ف أن القراءات كانت ثذكر املؤل أيضاوكتفى فيع برواية اآلحاد. وأن نق  اللغة ُي

 .و اللغة فيها دفاع عن النااو حناية جديرل بالدر و

  ا 1947بدأه مبكة املكرمة يف اهر يناير سنة  كان قد ذكر املؤلف أن نذا العم 

 (صفاة. 1000وكان من مثرل نذا العم  أن كتب جملدات ضخمةا ك  جملد ) 

 :رمحع اهلل عن منهجع الذي سلكع يف ت ليف نذا الكتاب قال أما

أن الذين قاماا لفهرسة القرآن الكريم قاماا ق ر ألفاظ األفعال و بعلض األمسلاء   " 

الضلمائر و أمسلاء اسالارل    وإح اء آياتهاا ولكنهم تركلاا نلذا اسح لاء يف احللرو  و     
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 الشليخ رمحلع اهلل   كلذذ و إذا..فبلدأ األسلتاذ    ؛وأمساء املاصالة و بعض الظرو  الكلثريل 

 اآلتية: امل ادربذح اء حرو  املعاني ومجع آياتها لك  من نذه 

 .مد عبد الباقيالكريم لألستاذ حم املعجم املفهرس أللفاظ القرآن -أ

 كلماته لألستاذ حممد فارس بركات.آيات القرآن واملرشد إىل  -بـ 

 .غرينا من الكتبو فتح الرمحن لطالب آيات القرآن لألستاذ فيض اهلل العلمي -جـ 

 

على كتاب آخر  كان قد وقفذكر أنع  عضيمة رمحع اهلل ثم إن األستاذ عبد اخلالق

نلذا  و  اواحلداو  دون أن يلرتت لفظلاو  مجيلع ألفلاظ القلرآن الكلريم      قا  مؤلفع بذح لاء قد 

ملع   لياي بن حسني قسيمانيا (، مصباح اإلخوان لتحريات القرآن) الكتاب امسع: 

ونذه األرقلا  فيهلا اضليراب لألسلف      افقط بذكر أرقا  اآليات مكتفياو ياتلآل هذكر عد 

يف مقدمتلع الليت    نذا اخللل  املنهجلي  اعتذر من  حييى بن حسني ولكن املؤلف الشديدا

وامل اف املفسر مل يظهر إا بعلد    يكن لديع م اف مرقماكتبها باللغة الرتكية ب نع مل

 فراغع من كتابعا و نذا اسح اء أخذ من املؤلف جملداو ضخماو .

تلب الليت عنيلت بلذعراب     نظلر يف الك  األستاذ الشليخ عبلد اخللالق رمحلع اهلل    إن 

من  إمالء ما)و للزلشريا ( الكشاف) و األبي حيان ( البحر احمليط) :رآنا مث الق

غرينا  فلخص ما و (، حاشية اجلمل)و ا(البيان لألنباري) و (،به الرمحن للعكربي

فهذا العم  أخلذ ملن املؤللف     فيها من أعاريب و رتبها ترتيب أبااب الناا و ال ر ا

 جملدين ضخمني.



 القراءاتأئمة و دفاع عن القرآندراسات القرآنية ______سلسلة تقديم وعرض ال 

 - 12 - 

ثم إن األستاذ عبد اخلالق قا  بقراءل كتب القراءات السبعية و العشرية الشلاذل ملن   

النشـر  )و  (، غيـث النفـع ا القـراءات السـبع    ) و  (، البن القاصح)  طبية اراح الشا

 ابلن جلين و   (، احملتسـب ) للبنلا و   ا( إحتاف فضالء البشـر ) و  ا(البن اجلزري

ملن القلراءات    ا( البحر احمليط)و أضا  إليها ما ضمع  (،شواذ القرآن البن خالويه)

ى أبااب الناا و ال ر ا ف خذ منلع  و خلص ما يف نذه الكتب و رتبها عل وتاجيههاا

 نذا العم  ثاث جملدات .

ثم إن األستاذ عبد اخلالق رأي أن الكتب امل نفة يف فهرسة ألفاظ القلرآن ا يتل تى   

نذا العم  منع   خذف النفع بها إا إذا رتبت ألفاظ القرآن ترتيب أبااب الناا وال ر ا

 مثانية جملدات . في بح جمماع اجمللدات املؤلفةا جملدين كبريين

 

و ني كما ترىا نذه ني خيااتع األوىل يف نذا الباث و تدور حال مرحلة واحدل 

وقد أخرب األستاذ بذل  عن نذه اخلياات و سج  بعض تلل    مرحلة اجلمع و اسعدادا

املظللانر اللغايللة يف القللرآن يف مقللاات لتلفللة لللع نشللرت مبجلللة األزنللر مللن ينللاير    

اثم إنع تاقف عن الكتابلة ألنلع كملا قلال ا      سلوب القرآندراسات ألابعناان:1960

 يدري متى ينتهي.
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 انتقاده للنحاة املتقدمنيومنهجه ا تسجيل الظواهر اللغوية املبحث الثالث: 

 

جيمللع الن للا  مللا ذكللره يقللرأ وو ييللالعكللان  يف دراسللة حللرو  املعللاني أواًل:

  الناايان عن احلر  من سيبابع منتهياو بابن نشا 

مجلع  سعلراب يف آيلات كل  حلر  آيلة آيلة و      االرجاع إىل كتب التفسري و ثانيًا:

 ن اصها.

 ما فيع من قراءات.عا  النظر يف اآليات يف ك  حر  وإن ثالثًا:

 .ة على ضاء ما مت مجعع من الن ا الناايتسجي  الظاانر اللغاية و رابعًا:
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اسـتدراك مـن املفلـف علـ      ، املبحث الرابع: ملحوظة املفلف علـ  أممـة النحـو   

 احلملة اآلمثة اليت ارتكبها النحويوناملفسرين و

 

يف مقدمة كتابلع بعلض املاحظلات     رمحع اهللذكر األستاذ عبد اخلالق عضيمة لقد 

على الناايني القدامى مث  سيبايع من أنع مل يكلن للع استشلهاد كلثري بلالقرآن الكلريم       

فشلاانده الشلعرية كملا     .ب عليع واستبد جبهدهكاستشهاده بالشعر و أن نذا اليابع غل

و نللي يف النسللخة امليباعللة )   ( 1050ذكللره الناللا  يف اللرحع للشللااند نللي )   

وكلذل  نهلخ امللربد     (. 373على حني أن استشهاده بالقرآن مل يتجلاوز )   (ا1061

 نفل املنهخ يف املقتضب. 

كان للناايني قاانني كثريل مل حيتكماا فيها ألسللاب القلرآن الكلريم فمنعلاا      قد و

( اليت ت تي مضافة إىل نكرل  -ك - :أساليب كثريل جاء نظرينا يف القرآن..) أنظر قث

 يف أن تلي العاام .

علللى املفسللرين املعللربنيا عنللدما منللع الناايللان جملليء  أيضللاو واسللتدرت املؤلللف

أن الفعل    الشيخ رمحلع اهلل  دل إح اء األستاذ. و(أخااتهاما زال و)د ااستثناء املفرغ بع

 -أ  و نملا:  او ليل فيع أحد الشرطني الذي اارتطهما الرضلي   ( إا) املاضي جاء بعد 

.و أثبتلت دراسلة    ( قلد ل: ) أن يقلرتن املاضلي بل   و  -ب   فعل  ملاضا   أن يتقد  )إا(

ليل فيع أحد الشرطني و ذلل  يف مثانيلة عشلر    األستاذ أنع جاء الفع  املاضي بعد إا و 

 ( . 1ن  -188  : ا دراسات ألسلوب القرآنأنظر ماساعتع:  ماضعاو )
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 رد املؤلف على الناايني الذين قالاا ب ن القرآن خا من بعض األساليب اللغايةاو

األسلتاذ عبلد    ثلم فنلد   ب ن ذل  كان من قبي  دعاى بلا دليل ا  حيث قال رمحع اهللا 

 تبي  ذل  اادعاء.بضرب بعض األمثلة اليت تنفي و ذل  اادعاء لقاخلا

 

دما قلالاا  اايان  كانت عنل نو احلملة اآلمثة ) كما مسانا املؤلف ( اليت ارتكبها ال

يف نذا اللالن   أدخلااب ن القراء أيضاو رووا قراءات ملانة و لالفة لألقيسة الناايةا و 

 ن اسما  الشاطيب و غريه ملن علملاء  القلراءات األفلذاذ     بالقراءات املتااترل أيضاوا ونساا 

و إاا أمر القلراءات أو الروايلات القرآنيلة ؛     (، و ما للقياس ا القراءة مدخل)  قالاا:

 الاحي والتلقي و املشافهة.

النقلد الشلديد   و أئمة القلراءات و يف حديثع مباارل بالدفاع عن القراء املؤلف ارعثم 

مح  لااءنا حنال الب رل املتقلدمان  نذه احلملة اآلمثة استفتح بها و " على الناال فقال:

 .م نفي القراءات.."املفسرين وغرينم من احملدثني و ثم تابعهم

ن كتلب نلؤاء املشلار إلليهم قلد تضلمنت       اذ عبد اخللالق قلائاو: إ  األست عقبثم  

هم يف السبعا ثم أورد كا  ن اصاو كثرياو من اليعن على نؤاء القراء الذين تااترت قراءات

الناال كالزلشري و ابن قتيبة و أبي عثمان املازني و ابن ميلر  و حلديثهم علن قللة     

 !القراءالضبط لدى نؤاء 

األوىل سلكات  هلذا الكتلاب أنلع كلان ملن األفضل  و     والذي يبدو للباحث والدار  

تلقلاا القلرآن مشلافهة     و عد  تعرضهم إىل طعن القراء األفاض  الثقلاتا اللذين   نيالنااي

تلدخ  اخ لي أو    حيث إن القراء الثقات مل يكلن هللم     ا.كابراو عن كابر إىل يامنا نذ

ألن اليعن يف القلراء فيهلا    اجتهادي يف أمر القراءات إا الرواية املتقنة الثابتة واملتااترلا

ذي نق  إلينلا  طعن لكتابنا العزيز الذي ا ي تيع الباط  من بني يديع و ا من خلفعا و ال
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منلان أن  نهلخ نهجهلم ملن العلملانيني يت    املستشلرقان و . ونلذا إىل يامنا  من طريق نؤاء

أئملة القلراءات حتلى يسله  هللم      مث  نذه املياعن ضد القراء ويسمعاا مث  نذا الكا  و

بروال احلديث النباي  أيضاو ا كما فعلاااليعن كما فع  جدنم اهلنغاري إغناز غالد زيهر

 ف. و ا أبالغ ننا إن قلت أن املستشرقني وجدوا ثلرول ضلخمة ملن امللادل العلميلة     الشري

للنيل  و التشلكي  يف القلراءات والقلراء و أخلرياو يف القلرآن        لدى نؤاء الناال املشلككني 

 .الكريم
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، سفال و جواب هذه الدراسة تفاصيل األستاذ ا عرض املبحث اخلامس: طريقة

 نهجيةمن املفلف و بعض املآخذ امل
  

ك  دراسة حر  صارل واضاة ملاجزل لعناصلر الدراسلة التف ليلية      قب قد   -1

قد البع املؤللف رمحلع اهلل نلذه     ثم بني تفاصيلهاا و.حملات عن دراسة.. :وعنان لذل 

 املقدمة املاجزل مبقدمة ماجزل لألنباء و األخبار ثم ذكر التف ي ..

 .ثقافاتهمتا  طبقاتهم وقرب نذه الدراسة إىل نفا  القراء على اخ -2

النلاظر  وا نذا املنهخ كف  األستاذ حرية نق  الن لا  يف الدراسلة التف ليلية    -3

من كتب الناا مللا فيلع ملن حشلد للمراجلع       يءهلذا الكتاب يستغين عن الرجاع إىل ا

 الكثريل املشهارل.

بلي  علراب: البالر احملليط أل   اسالتفسلري و  ااعتماد على أنلم كتلب  ج  كان  -4

ردود ألبلي حيلان ألنلع كلان     وكلان لألسلتاذ مناقشلات و    والكشا  للزلشريا حيانا

 ئ الزمشري ثم ينق  منع.ي  َخُي

 من قبل األستاذ الشيخ عبد اخلالق رمحه اهلل: جاابسؤال و

ابلن نشلا  قلد أغنلى القلراء يف       ) مغين اللبيب عن كتب األعاريب ( إن كتاب:

 إليع..؟ ت ليف نذا الكتاب و الدعالا دراسة احلرو  و األدوات فلماذ

 :اجلواب

 60-50ااستثنائية يف القرآن فلم يتجلاوز حديثلع    ) إال (أن ابن نشا  تكلم عن 

تزيد على  ( صفاةا 153ااستثنائية يف القرآن وحده )  ) إال (أما حديثي عن  سيراوا

 )ثاثة آا  ( سير. 3000
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م بلعا فلل  كتال اخللالق عضليمة رمحلع اهلل    األستاذ الشيخ عبد طريقة ت ليفعن أما 

وإالا   الف ال واملباحلث عللى طريقلة احمللدثنيا    كتابع مرتباو على اك  األبااب و يكن

التز  طريقة القدامى يف الت ليف والكتابة مع تيار يسري يف ذلل ا و قلد يكلان نلذا ملن      

 املآخذ عليع. 

 

السبعة والرد عليهم  ءالنحاة ا تلحني القرامناذج من شبهات  املبحث السادس:

 والطوامف اليت طعنت ا القراءات 

  

اءلا مثل   وخفي عليهم تاجيع القر ااعتماد على ما وضعاا و سناا من قااعدا -1

عر  هلا يو الفارسي مل  اقرئ بكسر اهلاء و فتح التاء لك( َتئِِِْه) ما فعلاا يف قالع تعاىل

تاجيهها بينما لا رجع إىل و  " !! ن القارئم ونم  : "وجهاو فقال يف كتابع احلجة أنها

 ( أي تيسر أمرك لي)  لاجد أن معنانا يكان:

 .يغف  عن غريناظر بعضهم إىل الشائع من اللغات وأحياناو ين -2

يف بعض األحيان يزعم بعضهم أنع أح ى أوزان العربية فاجلدنا ختللا ملن    و -3

 بعض األوزان فيلان ما جاء عليها من قرارات.

ة ألقيسللتهم مللع أن ذللل  ماافقلل حتللى القللراءات املتللااترل حلنهللا الناايللانا -4

 بذبدال اهلمزل ياء . ة الكفر () فقاتلوا أمِي :أحياناوا كقالع تعاىل

أورد تلل    إنلع رمحلع اهلل   حيلث  ادقيق وتتبع قا  األستاذ عبد اخلالق بذح اءلقد      

وا بد ننا من بيان نقية مهمة  ة الناا.املااضع اليت زعم فيها الناال أنها ختالف أقيس

وني: أن النالايني عنلدما حلنلاا    املراجعةا أا أثناء القراءل و ت إليهاتاصل اليت للغاية
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الدنشة أنهلم  و املثري للجدل و املاحظ عندنمو الغريب شيءالوطعناا يف قراءاتهم؛  القراء

تهم الفرديلة. يظهلر ذلل  جليلاو     و رغباأ ةالشخ ي اقهمذوأرفض القراءات إىل  اعتمدوا يف

و أبلا حلامت    ...أنكرنلا الناا ..أنكرنلا أبلا عبيلد     "عندما نقرأ مث  نذا الكا  ملثاو: 

 ا أحلب نلذه القلراءل    !!كتبها الكاتب و نا ناعل !! التسكني من ونم القراء قائلني:

  !ا فت م  حفظ  اهللا يرتفع إىل مقا  احلجة والقبالغريب و فمث  نذا الكا  !!

الياائلف الليت حلنلت    ثم ذكلر األسلتاذ الشليخ عبلد اخللالق عضليمة رمحلع اهلل        

  القراءات من ال اابة والتابعني والقراء والناال وم نفي القراءات.

أبلا   :من الناايني القلراء فذكر من ال اابة من طعن يف القراءات مث  عائشة وابن 

و ملن   أبلا عثملان امللازني و أبلا احلسلن األخفل ا      الكسلائيا الفلراءا و   عمرو العلاءا 

  سيبايعا :الناايني

 :ملن م لنفي القلراءات   و ذل  من سقياتعا د وُع ابن جرير اليربي :ومن املفسرين

 غرينم.و عاصم اجلادريو أبا بكر بن جماند

 املبحث السابع: ملحوظة و استدراك من الباحث 

 

 واستعمااتها يف القرآن الكريم قال: ) أن  (حر  يف حديث األستاذ عن 

-2معنليني نملا :كيلف و أيلن..و ذكلر أبلا حيلان يف البالر ن         " ذكر سيبايع ألنلى  

ولكنلع مل خيلرن عللى ذلل  املعنلى آيلة ملن         ،( متـ   ) تل تي مبعنلى   أن  ( )ا أن 156

يف قاللع تعلاىل   و أجلاز   أيضاوا و قال بذل  الرضي  كان يكتفي بكيف و من أين. ب  اآلياتا

امليللق ملن قبل      نلذا الكلا    و ( كيـف  ) :أن يكان مبعنى )فأتوا حرثكم أن  شئتم (: 

ترتتلب عليهلا    مللا  عللى ذوي األلبلاب   فلى ختا  األستاذ الشيخ رمحع اهلل؛ فيع خيلارل 
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منهخ أن  السلنة  قضية و مس لة فقهية مهمةا قد جتد بعض الفرخم الدينية املنارفة عن 

و اجلماعة بغيتهم و تربيرنم ملا يذنبان إليع من أعمال ويقرتفان من الكبائرا مث  قضية 

 إتيان املرأل يف دبرنا.

عللى الشليخ األسلتاذ     لكتابع أن كان ملن املستاسلن   والباحث و الذي يراه الدار 

عنلدما   وخاصةا أن يذكر احرتازات نذا الكا  و أنع ليل على إطاقع املؤلف رمحع اهلل

 ا223البقلرل:   ،:) نساؤكم حرث لكم فأتوا حـرثكم أنـ  شـئتم (   قالع تعاىل نعلم أن

أنلع جيلاز إتيلان     ملن  كما فهم بعض غال الشليعة  ؛فذنع ميكن أن يفهم  من نذا الكا 

و معنلى اآليلة    ،(أين) ني: ( ) أنّ املرأل يف دبرناا وذل  بدلي  أن من إحدى معاني  

يف ماضع احلرث  ..)نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أين شئتم (يكان: السابقة عندنم 

نذا الفهم السقيم ا يستقيم ملع  و !!أو غري ماضع احلرث )أي سااء يف الفرن أو الدبر (

يف  ذل  و استدركع ذكر رمحع اهلل األستاذو املعنى ال ايح لآليةا ب  نا حتريف ملعناه.

)  يف غري اآلية السابقة كانت" قال:  ا6ت رقم و حت ( أنى) أواخر حديثع عن حاات 

 البيلان اجلزئلي   و لكلن نلذا   ا1كيف ومن أيناو نذا بيانها.. :استفهامية مبعنى أنى (

عن ماضععا كان األوىل يف حقع أن يستدرت نذه احلقيقة يف ماضعع حتى ا جاء مت خراو 

  اآلية السابقةا و اهلل أعلم.  ي خذ القارئ انيباعاو معيناو أو يستنبط حكماو خاطئاو من معنى

 

 املبحث الثامن: بعض نتامج الدراسة اليت وقف عليها األستاذ الشيخ رمحه اهلل

 

                                                 
  568-1أنظر :المصدر السابق :ج 1
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 للغاية يف ت ليف نذا الكتابا صائباو عضيمة علمياو و كان منهخ األستاذ عبد اخلالق

قلد  ل ث وضع فيع مقدمات نامة و بنى عليها نتائخ ا منا  و ا انفكات من رفضها.يح

 أثبت من خال منهجع و دراستع نذه النتائخ:

أن القراءل ا تتبع العربية و إاا العربية تتبع القراءل ألنهلا مسلماعة ملن أف لح      -1

 العرب باسمجاع ونا النيب صلى اهلل عليع و سلم.

ألنلع   إن قال الناايني ليل حجة باسمجاع يف رفض بعض القلراءات املتلااترلا   -2

فلذنهم   نهم ليساا من النالاينيا أر د حناي أيضاوا و لا ُقننات من القراء من نا 

 ناقلان للغة من العرب مث  النااينيا و أنهم ثقات و قراءتهم متااترل.

ابلن علامر الشلامي     :أكثر القراء الذين وقعاا ضاية للنقد لدى الناايني نمامن  -3

و باملقاب   .ءلومحزل الكايف و نما تابعيان جليان و إمامان فاضان من أئمة القرا

 من أكثر الناال الذين طعناا يف القراءات نا أبا حامت السجستاني.

 

 الكتاب وانطباعي عن رأيياملبحث التاسع: 
 

و عشنا ملا   العذبا اللغاي و القرآني يف رحاب نذا احمليط ن عشناو بعد أ انذا 

 ايف النقيا و رأينلا  قدر لنا يف أجااء نذه املاساعة العلمية املباركةا و تكيفنا بهاائها ال

من مجال نذه احلديقة ما يبهر العيان و يدن  العقال و ي خذ باألب ار..مل يبقى أمامنا 

قلد    حقلاو  سلهر الليلالي و  وطلب العا قد  رمحع اهلل تعاىل خيار إا أن نقال ب ن املؤلف

 عاتلع واستجاب اهلل د و قد نال من اهلل ما كان يرجاه و يتمناها .ناهلا بعد جهد جهيد

ا فكلان  و حقق أمنيتع و أملع و مل حين أجلع حتى أكم  نلذا املشلروع العملري املبلارت    

و إجنلاز   بذل  أسال حسنة وقدول طيبة ومنارل االة يقتلدى بلع يف مسلابقة اخللريات    
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املها . واحملرو  من الباحثني و الدارسني من مل ييللع عللى نلذا الكتلاب و مل يتعلر       

  املعضلات اللغايلة و   حلل  و األزملات العلميلة   يف امللملات على صاحبع ومل يرجع إليلع  

 ا يسلتغين  مهلم أساسي و  م درفها  .والاقا  على أسرار القراءات القرآنية مشكاتها

 ٍنافها حقاو كتاب مغ يف حال من األحاالا لعلا  القرآن أو التفسري عنع باحث أو دار 

تلل  احللرو  و   معلاني  ة يف معرفة املراجع األخرى اللغاية وخباص امل ادر و غني  عني

و معرفلة القلراءات وملدى ماافقتهلا للغلة       اليت وردت يف القرآن الكلريما  ال يغ اللغاية

وجعلنا اهلل من  و أسكنع فسيح جنتعا العربية..فجزى اهلل أستاذنا و ايخنا خري اجلزاء

ملا يتمنلان    ا وحيققاني لان إىل ما يريدونو  وي ربون ون وأمثالع الذين ي ربون وجيد 

ملدل طايلة أن ي رب  إنها حقاو و يرجان فَيس عدونا و يفيدونا و برضاان اهلل يستبشرون.

وخاصلة   او كثري الشلعب  واسع األطرا كهذاا عظيماو  ضخماو املرء حتى ينجز مشروعاو 

و ملن كلان اهلل معينلع     ساى اهلل تبارت و تعلاىلا  معع أحد إذا كان املرء وحده و مل يكن

و آخلر دعاانلا أن احلملد هلل    فذنع تعاىل نعم املاىل و نعم الن ري  ا الدنيا و اآلخرلكفاه يف

 رب العاملني. 

 

 

 

 

 13.11.2008املدينة املنارل 
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 املبحث العاشر: صفحات خمتارة من املوسوعة القرآنية اليت قمنا بعرضها 
 

فع بها ك  و فيما يلي ماحق و صفاات من املاساعة املذكارل عسى اهلل عز وج  أن ين

تقريظ الشيخ احملقق حمماد فيما يلي مقدمة وو باحث يف علا  القرآن و التفسري.دار  و 

 حممد ااكر رمحع اهلل على نذه املاساعة القرآنية و مقدمة املؤلف رمحع اهلل:
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مـد  مـنهج األسـتاذ الشـيخ حم    مقدمة وفيها  من املوسوعة القرآنيةصور 

 سبب تأليف الكتاب: عبد اخلالق رمحه اهلل و
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فرحم اهلل تبارت و تعاىل ايخنا و أستاذنا و إمامنلا رمحلة واسلعة و أسلكنع فسليح           

و الذي أس ل اهلل أن يهيلئ ملن    جناتعا و تقب  منا و منع نذا العم  اجللي  و املبارتا

عباده الباحثني و الدارسني لعلا  القرآن و تفسريها  حتى يكتشفاا مزيداو من ابتكاراتع و 

إبداعات نذا اسما  اجللي  يف نذا الفن. نذا التقديم  املاجز ملن العبلد الضلعيف كاتلب     

فذلا فتح اهلل عليع يف نذه السيار مل يكن إا تشايقاو و حتبيباو و تقدمياو لشخ ية علمية 

نذا الفن ما مل يفتاع على من سبقع و ا على من حلقع إىل يامنا نذا بهذا الفتح الرباني 

العظيما حنسبع كذل  و اهلل حسيبع و ا نزكي على اهلل أحداوا و صلى اهلل على سليدنا  

 و نبينا حممد و على آلع و أصاابع و آخر دعاانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 املدينة النبوية الشريفة

 هـ 6/6/1430

 املوافق

 م 31/6/2009
 


