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ملخص البحث
 

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد 

املرسلني محمد صىل الله عليه وعىل آله وأصحابه 

وسلم تسليامً كثريا . 

فانَّ أهمية القــرآن الكريم وأثــرُه الكبري يف نفوِس 

املسلمنَي يُرَّغبان طلبة العلم يف السعي إىل دراسِة 

الجوانــب املتعلقة به، ومن هذه الدراســات التي 

اختصت بالتعريف يف الشــخصيات التي خدمت 

كتاب الله تعاىل ومناهجهم وجهودهم يف التفسري 

وعلوم القرآن .  

فجاء هذا البحث لدراسة منهج الدكتور عبد القهار 

العاين يف التفســري وعلــوم القرآن، وقد اشــتمل 

عىل متهيد ومقدمــة ومطلبني وخامتة، أما التمهيد 

فتحدثُت فيه عىل ســرية الدكتور عبد القهار،  وأما 

املقدمة فبينُت أهمية الدراســة وسببها ومضمونها، 

ثمَّ رشعُت يف املطلب األول فاســتعرضُت منهج 

الدكتور عبد القهار يف التفســري، ثمَّ جاء املطلب 

الثــاين ألُبني منهجُه يف علوم القرآن، كام اشــتمل 

البحث عىل خامتة تضمنت أهم النتائج . 

 Abstract

 Praise be to God, Lord, of the Worlds, and

 peayers and peace be upon the master

 of messengers , Muhammad, may Gods

 prayers and peace be upon him , and

 his family and companions, a lot.  The

 importance of the Holy  Quran an and its

 great impact on the hearts of Muslims desie

 students of sicece to sook to study aspects

 related to it and from these studies that

 are concerned with the identification the

 personalities that sered the Book of God

 Almighty And their approaches and efforts

 in the interpretation and science of the

 Qur an, so thie research came to study the

 methodology of Dr. Abdul-Qahar Al-Ani

  in included a preamble, and conclusion.

 The first demand, l reviewed the doctors

 approach to interpretion, then the second

 demand came to show his approach to

 the sciences of the Qur an , as it included

 Then the second request came to show

  his method in the sciences of the Qur an.

 The research also included a conclusion in

 which the researcher discussed a set that

     . were reached
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تمهيد

التعريف 
بالدكتور عبد القهار العاني

عبد القهار داود عبــد الله العاين )رحمه الله(، ولد 

سنة 1935م يف محافظة األنبار إحدى محافظات 

العراق، أكمل دراسة البكلوريوس يف كلية اآلداب 

– جامعة بغداد ســنة 1957م، ثــمَّ التحق بجامعة 

األزهر وقد نال منها الدبلوم العايل يف التفسري سنة 

1958م، ثــمَّ حصل عىل املاجســتري والدكتوراه 

من جامعة البنجاب من ماليزيا ســنة 1977م، وقد 

درَّس يف العديد من الجامعات املحلية والعاملية، 

منها كلية اآلداب وكلية الرشيعة جامعة بغداد سنني 

طوال، وأرشف عىل العديد من رســائل املاجستري 

والدكتــوراه داخل البلد وخارجــه، وقد أُحيل إىل 

التقاعد بناًء عىل طلبه سنة 1987م، من كلية العلوم 

االســالمية، ثمَّ أُعيد إىل الخدمــة يف نفس الكلية 

بتاريخ 11/25/ 2003م، يف قســم أُصول الدين، 

وقد تسنم مناصب إدارية عديدة وهي : 

1. رئيس قسم الدين، كلية اآلداب – جامعة بغداد، 

ورئيس قسم لجنة الدراسات العليا ستة 1971م . 

2. نائــب عميــد كليــة الدراســات االســالمية 

1974/12/23م . 

3. رئيس قســم الدراســات القرآنية والحديثية يف 

الجامعة العاملية االسالمية – ماليزيا سنة 1996م . 

4. رئيس لجنة الدراســات العليــا، وعضو اللجنة 

العليا ألِقســام معارف الوحي يف الجامعة العاملية 

االسالمية – ماليزيا سنة 1999م .

ويعترب الدكتــور عبد القهار من العلــامء البارزين 

يف العراق، فقد خدم الديــن وألف كتب وأبحاث 

كثرية، وشــارك يف الكثري من املؤمترات والندوات 

داخل البلد وخارجه، وكانت لــُه بصمة يف تأليف 

العديد من الكتب املنهجية املقررة لطالب العلوم 

االسالمية، ومنها :

1. دراسات يف علوم القرآن 1971م )كلية اآلداب 

– جامعة بغداد( . 

2. علوم الحديث 1987م، ودراســات يف التفسري 

واملفرسون 1987م، وتفســري القرآن الكريم )أربع 

سور منه( 1988م )كلية العلوم االسالمية – جامعة 

بغداد(، وغريها .

فكانت حياتُه )رحمه الله( عبارة عن السعي الحثيث 

يف بذل العلم والدعوة إىل الله تعاىل وخدمة الدين 

والدفاع عنــه، إىل أن توفاه الله تعــاىل صباح يوم 

الثالثاء املوافق 2011/1/4م، فجزاُه الله عزَّ وجل 

عن املسلمني خري الجزاء .    

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمــد لله رب العاملني، والصالة والســالم عىل 

رسول الله األمني سيدنا محمد وعىل آله وأصحابِه 

والتابعنَي لهم بإحساٍن إىل يوم الدين.

وبعــد؛ فإنَّ الدراســات القرآنية يف كتب التفســري 

عية  وعلــوم القرآن شــملت كثرياً من العلــوم الرشَّ

لكن  وغريهــا،  والعلميــة  والفلســفية  واللغويــة 

مبصطلحــات قدمية وهذا أمــٌر طبيعٌي بالنســبة 

للعــر الذي كانوا فيه، أما بالنســبة للتفســري يف 

العر الحديث فهو مل يختلف يف أصوله واتجاهِه 

عن األســلوِب القديم، فهو إمتداداً له بكل منهجيتِه 

وأسلوبه سوى أنَّ التفسري يف العر الحديث اتسَم 

ببيــاِن األصول لبعــض العلــوم وتوضيحها للقراء 

إلدراكها بســهولة، وفهمها بال مشقة، كام نرى يف 

اســتخدام بعض املصطلحات العملية الحديثة يف 

تفسري القرآن، كتفســري املنار ملحمد رشيد رضا، 

والجواهر يف تفســري القرآن لطنطــاوي جوهري، 

وقد برز منهج  ســيد قطب )رحمه الله( يف تفسريه 

الظــالل عن املنهــج القديم، ألنه ولــد من رحِم 

املعانات التي عاشــها هو واملســلمون يف تلك 

الفرتة، فنحى منحاً يف التفســري عالج فيه السياسة 

واالجتامع واإلقتصاد وغريها، وقد شــاركُه يف هذه 

النظرة كثــرياً من الدعاة والعلــامء )رحمهم الله(، 

ولقــد رأيُت الدكتور عبد القهار العاين )رحمه الله( 

من أُولئك العلامء الذين حاول يف تفســريه لبعض 

سور القرآن وعلومه أن يتجَه هذا املنهج من تقديم 

ا منهجه  مادة ميكن للقارئ إستيعابها بســهولٍة، أمَّ

يف علوم القــرآن فهو عبارة عن جمعِه مادًة ملخصًة 

مبســطًة ملا كتبه أســالفه من العلامء يف مؤلفاتهم 

،حيث رأى صعوبة العبــارات يف كتب األقدمني، 

فكتابُه )دراســات يف علوم القــرآن( ميكن أن يقاَل 

عنه خالصة ملا كتبه اإلمام الزركيش وابن الجزري 

والسيوطي وغريهم يف علوم القرآن، لكنُه أىت مبادة 

ة ال يستغني طالُب  يشــكُر عليها، وإيضاحاٍت جمَّ

العلِم عليها فضالً عن القراء اآلخرين، وكتابُه معتمٌد 

ويدرس ســابقاً كمنهاٍج يف كلية العلوم اإلسالمية 

جامعة بغــداد، ولُه الفضل عىل هذا املجهود، فهو 

أول مــن جمع أهــم موضوعات علــوم القرآن يف 

كتاٍب، يك يرجَع الطالب إليــه، ويكون مقرراً لهم 

 كامدة دراســية، حيث وفَر عليهم مجهوداً كبرياً من 

الوقت واملادة . 

والله أســال أن يجعــَل عملُه هــذا خالصاً لوجهه 

ين  الكريم، وأن يكــوَن يف ميزان حســناته يوم الدِّ

إنــُه قريب مجيب، وصىل الله وســلم وبارك  عىل 

ســيدنا وحبيبنا محمٍد وعىل آله وأصحابه وســلم 

كثرياً، وســأُبني يف هذا البحث منهج الدكتور عبد 

القهار يف التفسري وعلوم القرآن، وقد تضمن متهيد 

ومقدمة ومطلبني وخامتة :

املطلــب األول : منهــج الدكتور عبــد القهار يف 

التفسري .  
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املطلب الثاين : منهج الدكتور عبد القهار يف علوم 

القرآن .    

املطلــب األول : منهج الدكتــور عبد القهار يف 	 

التفسري . 

توطئــة : ذكر الدكتــور عبد القهــار يف بداية كتابه 

)تفســري القرآن الكريم( إنَّ الغرض مــن تأليفه هو 

التســهيل للدارســني من طالب كليات الرشيعة، 

 فهو تفســري عري مبســط معتمد كمنهــج مقرراً 

لهم )1(، حيث أراد مؤلفه أن يعيش األجواء القرآنية، 

وقد حوى الكتاب عىل تفســري بعض ســور القرآن 

 الكريم هي ) النساء _ األنفال _ النحل _ اإلرساء (، 

وفرَس أيضاً ســورة ) النور( يف كتابه )دراســات يف 

التفسري واملفرسون(، أما سبب إختياره لهذه السور 

فلم يذكر الدكتور عبد القهار سبب اقتصاره عليها، 

وكذلك بنيَّ مناهج بعض املفرسين يف تفاسريهم، 

والنســفي  والزمخــرشي  والقرطبــي  كالطــربي 

واآللويس، وإنني يف هذا البحث سأبنيَّ منهجه يف 

تفسري بعض سور القرآن، مســتعيناً بالله تعاىل هو 

حسبي ونعم الوكيل .  

أوالً : يبدأ الدكتور عبد القهار عادة يف تفسري السورة 

بذكر ملخص للسورة، ويقسم السورة إىل أقسام، ثمَّ 

يذكر مقصد كل قسم، ثمَّ يبدأ باملقصد األول فيذكر 

مقطعاً من اآلية أو السورة وقد يحتوي املقطع عىل 

)1( القرآن الكريم . 

ينظر: تفســري القرآن الكريم: للدكتور عبد القهار داود عبد 

الله العاين، مطبعة الرشاد_ بغداد، د_ط، د_ت، ص3 . 

أكرث من آية ثمَّ يبدأ بتفسريه اللفظي، ويتبع كل مقطع 

مبا يراُه مناسباً من اللطائف الدقيقة، والظواهر التي 

تنبــه األذهان إىل رٍس أو أمٍر غامض من واقع األمة، 

والدفاع عن مقدساتها .   

ثانيا : تفسري القرآن بالقرآن .  

 إنَّ القــرآن الكريم قد وردت فيــه آيات مجملة، ثمَّ 

فصلت يف موضــع آخر، كام نزلت آيــات مبهمًة 

أحيانــاً ففرست إبهامهــا آيــات أُخرى،ثمَّ رضب 

الدكتــور عبد القهار أمثلة عىل ذلــك، منها ما ورد 

 عن ابن مسعود )ريض الله عنه( ملَّا نزل قوله تعاىل 

پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ     ڀ  ڀ   چ )2(، شق ذلك عىل املسلمني 

فقالوا يارســول اللــه وأينا اليظلم نفســه ؟ قال:) 

ليــس ذلك، إمنا هــو الرشك، أمل تســمعوا ما قال 

 لقامن البنه چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  

ڄ  چ )3(، ثمَّ اســتدل بعد ذلــك بآيات أُخرى 

)2( سورة األنعام : اآلية: 82 .     

)3( الجامع املســند الصحيح املختر من أمور رســول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص وســننه وأيامه املشــهور ب)صحيــح البخاري(: 

ملحمد بن اسامعيل أبو عبد الله املعروف باإلمام البخاري 

ت)256هـــ(، تحقيق:محمد زهري بن نــارص، النارش: دار 

طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ ،عدد األجــزاء)9(، كتاب 

اإلميان، باب ظلم دون ظلم، 15/1، رقم)32(، واملســند 

الصحيح املختر بنقل العدل إىل العدل إىل رســول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص : ملسلم بن الحجاج النيسابوري ت)261هـ(، تحقيق: 

مجموعة من املحققني، دار الجيل_ بريوت، د_ط، د_ت، 

عــدد األجزاء)8(، كتــاب اإلميان، بــاب إن الرشك لظلم 
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لزيادة الفائدة والتوضيح )1(.  

ثالثا: تفسري القرآن بالسنة . 

 السنة النبوية هي الركن الثاين الذي ال يقوم التفسري 

بأي شــكل من األشــكال االَّ بها قال تعاىلچڀ  

ڻ   ڻ   تعــاىلچ    وقــال   ،)2( چ  ٺ    ڀ   ڀ   
ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ  
ھ  ے  ے   چ )3(، ثمَّ ذكر الدكتور عبد القهار 
بأنَّ هناك أدلة قاطعة مستفيظًة عىل أنَّ السنة النبوية 

هــي املصدر الثاين من الرشيعة اإلســالمية، ومن 

هذا املنطلق رأيــُت أنَّ الدكتور عبد القهار قد أكرث 

من استدالله باألحاديث الرشيفة يف أغلب تفسريه 

لآليات، والكالم الذي يستدل به،  ومن ذلك ما جاء 

يف تفســري قوله تعاىل چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ   چ)4(، 
فذكر أن ابن كثري رجح تفســري األواب بأنه مشــتق 

من األوب وهو الرجوع إليه تعاىل)5(، واستدل عىل 

عظيم، 80/1، رقم )242( .   

)1( ينظر : دراسات يف التفسري واملفرسون : للدكتور عبد 

القهار داود العاين ت)1432هـ(، مطبعة اســعد _ بغداد، 

د_ط، 1987م، 84_ 87 0    

)2( سورة النجم: اآلية: 3 .     

)3( سورة الحرش: من اآلية: 7 .     

)4( سورة األرساء: من اآلية: 25 .     

)5( ينظر: تفسري القرآن العظيم: إلسامعيل بن عمر بن كثري 

الدمشــقي ت)774هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، 

دار طيبــة، ط2، 1420هـ _ 1999م، عــدد األجزاء)8(، 

68/5، وتفسري القرآن الكريم: لعبد القهار ،304  .     

ذلك مبا روي عن عبد الله بن عمر)ريض الله عنه(، 

أنَّ رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ) كان إذا قفل من غزٍو أو حٍج أو 

عمرٍة يُكرُب عىل رُشٍَف من األرض ثالث تكبريات ثمَّ 

يقــول: ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،له امللك 

وله الحمد وهو عــىل كل يشء قدير، آيبون تائبون 

عابدون ساجدون لربنا حامدون ()6( . 

رابعا: استدالله بأقوال الصحابة )ريض الله عنهم( .  

  إنَّ الصحابــة الكرام)ريض اللــه عنهم( هم أعلم 

النَّــاس بالقرآن الكريم بعد رســول الله   ملسو هيلع هللا ىلصألنهم 

شــاهدوا نزول الوحــي، وعلموا ظــروف اآليات 

القرآنية، إضافــة إىل ذلك أنَّ القــرآن نزل بلغتهم، 

وعالــج أحوالهم التي كانوا عليهــا )7(، وقد عرض 

الدكتور عبد القهار حياة بعضاً من مفرسي الصحابة 

وهم: عيل بن أيب طالب، وأيُب بن كعب، وعبد الله 

بن عباس، وعبد الله بن مســعود)ريض الله عنهم( 

)8(، وبدا هذا االهتامم واضحاً بأقوالهم يف تفســري 

)6( صحيــح البخاري: كتاب الحج، باب ما يقول إذا رجع 

من الحــج والعمرة أو الغزو، 7/3 ،رقم)1797(، وصحيح 

مســلم: كتاب الحج، بــاب الذكر والدعاء عند الســفر ن 

104/4، رقم)3254( .     

 )7( ينظــر: مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن: ملحمد 

عبد العظيم الزرقــاين ت)1367هـ(، دار الكتب العلمية_

ومناهــج   ،271 2004م،   - 1424هـــ  ،ط3،  بــريوت 

املفرسيــن : ملســاعد مســلم آل جعفــر، ومحي هالل 

الرسحان ،دار املعرفة، ط1، 1980م، 41 .   

)8( ينظر:دراسات يف التفســري واملفرسون: لعبد القهار، 

   . 41
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نصوص القــرآن، ومن ذلك ما جاء عــن عبد الله 

بن مســعود وهو يفرس قوله تعاىل چ  ڦ  ڦ  

ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڃ   چ )1(،حيث قال ابن مسعود: )قد بني لنا 
يف هــذا القرآن كل علم، وكلَّ يشء( )2(، فأنَّ القرآن 

اشــتمل عىل كل علم نافع من خرب ماسبق وعلم ما 

ســيأيت، وحالل وحرام، وما الناس إليه محتاجون 

يف أمر دنياهم ودينهم )3( . 

خامساً:  إستدالله بأقوال التابعني )رحمهم الله( . 

كام اشــتهر بعض الصحابة بالتفسري، اشتهر بعض 

أعالم التابعني الذين عارصوا وأخذوا من مشــكاة 

الصحابة )ريض الله عنهم(، التفســري معتمدين يف 

مصادره عــىل املصادر التي جاءتهــم من العر 

السابق،باألضافة إىل ماكان لهم من اجتهاد ونظر)4(، 

وقد نقــل األمئة واملفرسون أقوالهــم واعتمدوها 

وكان منهم الدكتور عبد القهار الذي استدل بآرائهم 

يف بيان اآليات، ومن ذلك قوله تعاىلچچ  چ  

ڍ   ڍ   ڇ  ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

)1( سورة النحل : من اآلية: 89 .   

)2( تفسري القرآن العظيم: البن كثري، 594/4 .   

)3( تفسري القرآن الكريم: لعبد القهار ،366 .   

)4( ينظــر: مباحث يف علوم القــرآن: ملناع خليل القطان، 

 مؤسســة الرســالة نارشون ،ط1، 1427هـــ _ 2006م،

   . 306

کچ)))، فالجهالة قيل هي) العمد، وقيل: 
عدم العلم بعقاب الفعل، وقيل:الوقوع يف املعصية 

فال ترتفُع منُه حتى يقلَع عن معصيته ()6(، ونقل عن 

مجاهد وغــريه أنه)من عىص الله خطأ أوعمداً فهو 

جاهل حتى ينزع عن الذنب()7(.   

سادســا: اســتدالله بأقــوال األمئة مــن الفقهاء 

واملفرسين . 

عــرض الدكتور عبد القهار آراء الفقهاِء يف تفســريِ 

اآليــات ،ومن ذلك قوله تعــاىل: چوئ  وئ  ۇئ  

ىئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
حئ   جئ   ی   یی   ی     ىئ   ىئ    
مئچ)))، فبعد أن فرس اآلية جاء عىل بيان معنى 
التبذير، فنقل عن االمام الشــافعي )رحمه الله( أنَّ 

التبذير هو: )إنفاق املال يف غري حقه، وال تبذير يف 

عمل الخري( )9(  ، ونقــل أيضاً أقوال املفرسين يف 
بيان اآليات وهي كثرية )10(

)5( سورة النساء : اآلية :17 .   

)6( تفسري القرآن الكريم: لعبد القهار، 29 . 

)7( تفسري القرآن العظيم : البن كثري، 235/2 .    

)8( سورة اإلرساء: اآليتان :26_27 .    

)9( الجامع إلحكام القرآن: ملحمــد بن أحمد األنصاري 

القرطبي ت)671هـ(، تحقيق: هشــام سمري البخاري، دار 

عــامل الكتب_الرياض، د_ط، 1423هـــ _2003م، عدد 

األجزاء)20( ،247/10، وتفسري القرآن العظيم:البن كثري، 

    . 253/2

)10( ينظر : تفسري القرآن الكريم : لعبد القهار، 255 .    
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سابعاً: استدالله بأسباب النزول.  

ســبب نزول اآلية ) هو القصة أو الحادثة التي نزلت 

اآلية عقبها، لتبني حكم الله تعاىل فيها، ومعرفة هذا 

السبب يُعني عىل فهم اآلية فهامً صحيحاً( )1( . 

ومن هذا املنطلق اعتنى بذلك املفرسون يف كتب 

يف كتبهم ومنهم الدكتور عبد القهار، فقد إهتم عند 

رشحه لآليات بأســباب النــزول ،ومن ذلك ما جاء 

يف قوله تعــاىلچ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  
ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  
گ  گ   چ))) ،فقد ذكر أنَّ سبب نزول هذه اآلية 
يف أيب بكــر الصديق)ريض الله عنــه( وكان ينفُق 

عىل مســطح بن أثاثه لقرابتِه وفقرِه ،فحلف عىل أن 

ال ينفق عليه شــيئاً أبداً بعد ما قال يف أم املؤمنني 

عائشــة )ريض الله عنها(، فلامَّ أنزل الله عز وجل 

براءة أم املؤمنني عائشة، أنزل الله تعاىل اآلية )3( .    

ثامنــا: توضيحه للقراءات القرآنية ودفع الشــبهات 

عنها.

  

)1( علوم القرآن الكريم: ليوســف مرعشيل، داراملعرفة_ 

بريوت، ط1، 1431هـ _2010م ،103.      

)2( سورة النور : اآلية : 22 .      

)3( ينظر: أســباب نزول القرآن : لعيل بن أحمد بن محمد 

الواحدي النيسابوري ت)468هـ(، تحقيق: كامل بسيوين 

زغلــول، دار الكتب العلمية_ بــريوت، ط1، 1411هـ _ 

332، ودراســات يف التفســري واملفرسون : لعبد القهار، 

      .  195

إهتم الدكتور عبد القهــار بتوضيح بعض القراءات 

القرآنية التي حاوَل أعداء االســالم من املسترشقني 

وغريهم بالتشــكيك بهــا ،فأخذ عــىل عاتقه بيان 

ذلك شأنه شأن املفرسين )رحمهم الله تعاىل( من 

أنهم يذودون يف الدفاع عــن القرآن املجيد ،ومن 

تعاىلچۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    قوله  القراءات  هذه 

یی   ی   ىئ   ىئ    ىئ    ېئ   ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ  
يئ   ىئ     مئ   جئحئ   ی  
 ،  )4( چ   جت  يب     ىب   مب   خب     حب    جب  
فقراءة)واملقيمــني الصالة( جاءت هكذا يف جميع 

مصاحف األمئة حتى يف مصحــف أيُب بن كعب 

)ريض اللــه عنه(، لكــن جاء عن األمــام الطربي 

أنهــا يف مصحف عبد بن مســعود)ريض الله عنه(

)واملقيمــون الصالة()5(، ثمَّ بــني أنَّ الصحيح هي 

قراءة الجميع وهي النصب ،وذلك ردٌّ عىل من زعم 

أنَّ ذلك من غلط الكاتــب)6(، ثمَّ نقل الدكتور عبد 

القهــار ما ذكره األمام الطربي مــن اختالف النَّاس 

يف ذلك، فقال بعضهــم هو منصوب عىل املدح، 

كام جاء يف قوله تعاىلچ  ڄ  ڃ  ڃ  

)4( سورة النساء: اآلية :162  .      

)5( ينظــر :جامــع البيــان يف تأويل القــرآن :ملحمد بن 

جرير ين يزيــد أبو جعفــر األمام الطــربي ت)310هـ(، 

تحقيق:أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة_بريوت، ط1، 

1420هـ_200م، عدد األجزاء)24(، 397/9 .      

)6(  ينظر :تفسري القرآن الكريم : لعبد القهار، 135 . 
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ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ)1)، 
وبني أنَّ هذا شائٌع يف كالم العرب، كام قال الشاعر: 

ال يبعدن قوم الذين همو

ُسمُّ العداة وآفة الُجزر

النازلني بكل معرتك

والطيبني معاقد األرز)2)                                                                                                

 وقــال آخــرون : هــو محفــوظ عطفاً عــىل قوله 

چ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ)3(، يعنــي وباملقيمــني 
الصالة)4(، وغري ذلك من األقوال، وقد بني السمني 

 الحلبي )رحمه الله( يف املسألة ستة أقوال أظهرها 

) أنه منصــوب عىل القطع يعني املفيد للمدح كام 

يف قطع النعــوت، وهذا القطع مفيــٌد لبيان فضل 

الصالة ()5( . 

تاســعا:  عندما يتكلم الدكتور عبــد القهار)رحمه 

الله( يف تفســري بعض اآليات، وينقل آراء العلامء 

فيها، يربط كالم العلامء بواقع اآلن ،وما تعيشــُه من 

)1(  سورة البقرة : من اآلية :177 . 

)2(  خزانة األدب ولب لباب لســان العــرب : لعبد القادر 

بن عمر البغــدادي ت)1093هـ(،  تحقيق: عبد الســالم 

محمد هارون، مكتبة الخانجي _ القاهرة،ط4، 1418هـ_ 

1997م ،)11( ،41/5 . 

)3(  سورة البقرة : من اآلية : 4 . 

)4(  جامع البيان يف تأويل القرآن : للطربي، 9/ 398  . 

)5(  الدر املصــون يف علوم الكتــاب املكنون : ألحمد 

بن عبــد الدائم املعروف بالســمني الحلبي ت)756هـ(، 

تحقيق: د.  أحمد محمد الخراط، دار القلم_ بريوت، د_ط، 

د_ت، عدد األجزاء)11(، 153/4  . 

معاناة وويالت، ومثال ذلك: ما جاء يف تفسري قوله 

تعاىلچ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   
ہ چ)6(، أي وإن اســتنروكم هؤالء األعراب 
املؤمنون الذين مل يهاجروا يف قتال ديني عىل عدوِّ 

لهم فانروهــم ،فأنه واجب عليكم نرهم ألنهم 

ين، إالَّ أن يستنروكم عىل قوٍم من  إخوانكم يف الدِّ

الكفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنروهم عليهم وال 

تنقضوا أميانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن 

ابن عباس)ريض الله عنهام()7(، فبعد تفســري هذه 

اآلية نقل الدكتور عبد القهار كالم ابن عريب)رحمه 

الله(، فقال:) إالَّ أن يكونوا أرُساء مستضعفني، فانَّ 

الوالية معهم قامئة، والنرة لهم واجبة بالبدن باالَّ 

يبقى منَّا عني تطرف حتى نخرج إىل إستنقاذهم()8(، 

وبعد هذا الكالم علق الدكتور عبد القهار عليه بقوله 

)فائدة( ثمَّ قال)ورحم اللــه ابن العريب لو ينظر يف 

حالنا اليوم، حيث املســلمون تحــت ظلم الكفار 

وطواغيتهم، ففي الفلبني يقتل املســلمون تقتيالً، 

ويف اريرتيا تبغي دولة الكفر فيها عىل املســلمني 

)6(  سورة األنفال : من اآلية: 77 . 

)7(  ينظر: تفسري القرآن العظيم : البن كثري، 84/4 . 

)8(  أحــكام القرآن: ملحمد بن عبد الله أبو بكر بن العريب 

املالــي ت)543هـ(، علق عليه:محمــد عبد القادر عطا 

،دار الكتب العلمية_بريوت، ط3،1424هـ_2003م ،عدد 

األجزاء)4(،440/2 ،لقد نقلت كالم ابن عريب من املصدر 

األصيل، أما الدكتور عبد القهار فينقله من تفسري القرطبي، 

ينظر: تفسري القرآن الكريم: لعبد القهار،211. 
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بغياً ال يذرون مسلامً يقف ضد استبدادهم وكفرهم 

االَّ أردوه قتيــالً أو ضيعــوه يف متاهات الســجون 

املظلمة املقيتة وغري هذين البلدين مســلمون يف 

فلســطني قد بغــت عليهم طغمة اليهــود منذ زمن 

بعيد ورشدوا، واســتبيح القدس وأهله والتســمُع 

إالَّ مــا يوحي بالهزميــة والخداع والــذل. . ()1(.                                                                                                 

وإين أقول : رحم الله تعاىل الدكتور عبد القهار لو 

ينظر يف حالنا اليوم حيث املسلمون يَظلُم بعضهم 

البعــض، ويَقتــُل بعضهم البعــض وال من حكيٍم 

يدرءوا هــذه الفنت واملظامل، حيــُث تكالب عىل 

هذه األمة كل قوى الرشَّ مــن يهود ونصارى  ومن 

تحالف معهم لينالوا من بيضة اإلســالم، لكن أملنا 

بالله العزيز، نتوكل عليه، ونشــُد أزر بعضا البعض، 

وننهض من جديد، فانَّ أُمة اإلسالم مترض لكن لن 

متوت، وال حول وال قوة إالَّ بالله العيل العظيم .                        

املطلــب الثاين : منهج الدكتــور عبد القهار يف 	 

علوم القرآن . 

أوال : منهج الدكتور عبــد القهار يف معرفة املي 

واملدين . 

 1- تعريــف املي واملــدين، وفوائــده، وكيفية 

معرفته . 

أ- املي واملدين: ذكر الدكتور عبد القهار العاين 

إنَّ للمي واملــدين آراء متعــددة، لكن التعريف 

الجامع املانع هــو) أنَّ املي ما نزل قبل الهجرة، 

)1(  ينظر: تفسري القرآن الكريم : لعبد القهار، 211 _ 212 . 

واملدين ما نزل بعد الهجــرة ولو يف مكة()2(، وقد 

ذكــر الزركيش عــدة آراء، وإنَّ هــذا التعريف هو 

املشهور)3(.  

ب- فائدة العلم بامليك واملدين. 

إنَّ مــن فوائد املــي واملدين متييز الناســخ من 

املنسوخ، فإذا نزلت آيتان أو آيات يف موضوع واحد 

وتبني املي منهام فإننا نحكم بأنَّ املدين ناســخ 

للمــي إذا مل ميكن الجمــع بينهام يف تخصيٍص 

أو غــريه، ومن فوائده أيضاً هو ما انهجتُه السياســة 

اإلســالمية يف تربيــة األمم والتــدرج يف إصالح 

النفوس وهذا مل نجده يف القوانني الرتبوية والطرق 

الحديثة يف تربية األفــراد، وإصالح املجتمعات، 

كام يدلنا تقسيم القرآن إىل مي ومدين عىل مدى 

إهتامم املسلمني به، وحفظهم له، ومعرفته بأحواله، 

فبينوا ما نزل بالليل والنهار ،وما نزل بالحرِض والسفر 

وغري ذلك )4( .  

ج_ كيفية معرفة امليك واملدين . 

إنَّ معرفــة املي واملدين موقــوف عىل روايات 

)2(  دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 59 . 

)3(  ينظر:الربهــان يف علوم القــرآن : ملحمد بن عبد الله 

بن بهادر الزركــيش ت)794هـ( تحقيق:محمد أبو الفضل 

ابراهيم، دار إحياء الكتب العلمية_ بريوت، ط1، 1376هـ 

_ 1957م ،187/1 . 

)4(  ينظر:دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 59، وقد 

نقل هذا الكالم من الزرقاين ،ينظر: مناهل العرفان يف علوم 

القــرآن: ملحمد عبد العظيم الزرقــاين ت)1367هـ(، دار 

الكتب العلمية_ بريوت، ط2، 1424هـ _ 2004م، 112 . 
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الصحابة والتابعني )ريض اللــه عنهم(، إذ مل يبني 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كالمــِه ما هو املي وما هو املدين، 

ومل يســألُه أحداً من الصحابة عــىل ذلك، فيكون 

طريق معرفة املــي واملدين هو النقل، ال اجتهاد 

وال رأي فيه، بل السامع )1(.                                                                               

وقد اســتدل الدكتــور عبد القهار عــىل ما أخرجه 

البخاري )رحمه الله( عن عبد الله ابن مسعود)ريض 

اللــه عنه( أنــُه قال:)والذي ال إله غــريه، ما أُنزلت 

ســورة من كتاب الله إالَّ وأنا أعلــم أين نزلت، وال 

 أُنزلت آية من كتاب الله إالَّ أنا أعلم فيم أُنزلت، ولو 

أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغُه األبل لركبت 

إليه( )2(. 

2- مميزات امليك واملدين . 

وضــع العلامء مميزات لكل مــن املي واملدين 

يعــرف بها، من عرفهــا أمكنُه التمييــز بينهام، وقد 

أجملها الدكتور عبد القهار وبدأ باملي :                                                   

 أ_ كل سورة نجد فيها لفظ)كال( فهي مكية مناسبة 

ملا كان مــن تجرب املكيني وعنادهــم، ومن ذلك 

قوله تعاىل                        چ ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ڦ چ))).                                                     

ب_ كل ســورة فيها ســجدة فهي مكية، ومن ذلك 

                                                                                                  .  )4( ۈئچ  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   تعــاىلچ  قولــه 

)1(  ينظر:دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 60 . 

)2(  صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن، باب القراء من 

أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 187/6، رقم)5002( . 

)3(  سورة املعارج: اآليتان : 15_16 . 

)4(  سورة العلق :اآلية :19 . 

ت- كل ســورة يف أولها حرف من حروف التهجي 

فهــي مكية إالَّ ســورة البقــرة وآل عمــران فانهام 

مدنيتان باإلجامع، وقد أُخلتف يف ســورة الرعد .                                                                                      

ث- إقتصــاره عىل أصول اإلميــان وعىل التوحيد 

ونفي الرشك .

وقد إكتفــى الدكتور عبــد القهار بهــذا القدر من 

املميزات )5(، أما الشــيخ عبد العظيم الزرقاين فقد 

ذكرها بالتفصيل، وسأكملها :      

ج- كل ســورة فيها قصص األنبياء واألمم الســابقة 

فهي مكية سوى سورة البقرة .

ح- كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى 

سورة البقرة .

خ- كل ســورة فيهــا )يا أيهــا النَّــاس( وليس فيها 

)يا أيها الذيــن آمنوا( فهي مكية ،إالَّ ســورة الحج 

فقــد ورد فيها )يا أيهــا الذين آمنــوا( وهي مكية .                                                                                             

د_ كل سورة من املفصل )6(، فهي مكية )7(.      

وأما مميزات املدين فهي : 

 أ_ كل ســورة نجد فيها الحــدود والفرائض فهي 

 مدنيــة، مثل قولــه تعــاىل چ ڑ ڑ  ک

)5(  ينظر : دراســات يف علوم القــرآن : لعبد القهار، 64، 

وقد نقل هذه املميزات من الزرقاين لكنه مل يرش إليها  . 

)6(  املفصل:هي الســور التي تيل املثاين، وهي من أول 

ســورة )ق( إىل آخر ســورة )الناس(، ينظــر: معجم علوم 

القرآن: إلبراهيم محمد الجرمي، دار القلم_دمشــق، ط1، 

1422هـ_ 2001م، 272 .  

)7(  مناهل العرفان يف علوم القرآن : للزرقاين، 112_113 .  
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  ک  کچ )1(. 
ب- كل ســورة فيها إعالم بالجهاد يف ســبيل الله 

تعــاىل، وتبيان إلحكامــه فهي مدنيــة،  مثل قوله 

ڈ      ڈ    ڎ    ڎ   ڌ         ڌ   ڍ    ڍ   تعــاىلچ 

ژ  ژ  ڑچ )2(.
ت- كل ســورة فيها ذكر املنافقني فهي مدنية سوى 

العنكبوت، مثل قوله تعاىلچ ڃ  ڃ  چ  

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      
                                                                                                                                      .  )3( چ  ژ  ڈ           ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ج- طول آياتها للســور املكيــة، وأطول آية هي آية 

ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىلچ  ،قال  ين  الدِّ

پ  پ  پ  پ   ڀڀچ  )4( .   
ثانيا:  منهج الدكتور عبد القهار يف أسباب النزول . 

1- ســبب النــزول :) هو ما نزلت اآليــة أو اآليات 

متحدثــة عنُه أو مبينة لحكمة أيــام وقوعه()5(، مثل 

قولــه تعــاىلچ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  

 ،)6( چ  مت   خت       حت   جت   يب   ىب   مب   خب  
حيث نزلــت أثر خالف حصل بني األول والخزرج 

بسبب دسيسة يهودية )7( . 

)1(  سورة البقرة: من اآلية:178 .  

)2(  سورة محمد : من اآلية : 4 .  

)3(  دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 95 .  

)4(  سورة البقرة : من اآلية: 282 .  

)5(  دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 94  .  

)6(  سورة آل عمران : اآلية :100  .  

)7(  ينظر: دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 95 .  

فتبــني من ذلــَك أنَّ اآلية أو اآليات قــد تنزل مثالً 

لتفصل بــني متخاصمني وقع بينهام الشــجار، أو 

تكشــُف عن مكيدًة أرادهــا املنافقني، أو تتحدث 

عن مقولًة قالها أحٌد من املرشكني، أو ترفُع شــبهًة 

أدىل بهــا أحُد املغرضنَي، أو تبُث يف شــكوى تم 

توجيههــا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بعــض املظلومنَي، أو 

تجيُب عن ســؤال، أو متنٍّ صدَر عن واحٍد أو أكرثَ 

من املسلمنَي أو املرشكنَي وغري ذلك )8( .     

2- فوائد معرفة سبب النزول .  

ذكــر الدكتور عبــد القهــار يف بدايــة حديثه عن 

فوائد معرفة ســبب النزول هــو : أنَّ بعض قصارى 

النظر أصابهم الوهم بأنَّ معرفة أســباب النزول أمر 

تأريخي ال يتعلق بأمــر الترشيع وحكمه، ولكنُه لو 

ـُه البدَّ للباحث  درس الترشيع اإلســالمي لعلَم أنَـّ

أن يدرك هذا العلم ويتعلمــُه ،حتى يعينُه عىل فهم 

املراد من فحوى الترشيــع التي جاءت بها اآليات 

القرآنيــة، وملعرفة ســبب النزول فوائــد وهي)9(:                                                                         

أ- يعنُي عىل فهــم الحكمة من الترشيع، ويف ذلك 

فائدة للمؤمن ،وغري املؤمن، وهذا يفيد بأنَّ أحكام 

الله تعــاىل إمنَّا وصفت رعايــة للمصالح العامة .                                                                                     

ب- إنَّ معرفــة ســبب النــزول باعــث للعلم بها، 

حيث تُعنُي الباحَث للوصــول إىل املعنى املراد، 

ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   تعــاىلچ  كقولــه 

 )8(  دراســات يف علــوم القرآن : ملحمد بكر إســامعيل 

ت ) 1426هـ(، دار املنار، ط2 ،1419_1999م، 152 .  

)9(  ينظر: دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 95 .  
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ں  ڻ  ڻچ)1( ،فهذا اللفظ يوحي للســامع 
جــواز التوجــه إىل أي وجهة وقبلــة ،ولكن عند 

معرفة ســبب النزول أنها نزلت يف الســفر خاصًة 

أو فيمــن ال يعــرُف إتجاه القبلة ثــمَّ تبني خطؤه .                                                                                                 

ت- رفــع توهم الحر عــن ذهــن الباحث مثل 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   تعــاىلچ  قولــه 

ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ڭ  ڭ  ڭۇ   چ)2(    ، فالقصــد منهــا إثبات التحريم 
يف هــذه األشــياء ال نفــي الحرمة عــن غريها .                                                                                                              

ث- االستفادة من معرفة السبب يف قياس أمر عىل 

أنــر آخر فيمن نزلت اآلية فيــه بجامع العلة يف كل 

من األمــر وذلك للقاعدة )العــربة بعموم اللفظ ال 

بخصوص السبب()3(.

ج- معرفة أنَّ ســبب النزول ال يخرج عن حكم اآلية 

إذا ما ورد مخصص له .

ح- معرفة اســم مــن نزلت فيه اآلية عــىل التعيني 

حتى ال يشــتبه، ومن ذلــك روي عن جابر بن عبد 

اللــه)ريض الله عنه( قــال: ) فينا نزلتچ ٱ  ٻ  

ڀ   ڀ    پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

)1(  سورة البقرة : من اآلية :115 .  

)2(  سورة آل عمران : من اآلية : 145 .  

)3(  املحصــول : ملحمد بــن عمر بن الحســن الرازي 

ت)606هـــ( ،دراســة وتحقيــق: د.  طه جبــار العلواين 

،مؤسسة الرســالة_بريوت، ط3، 1418هـ_1997م،عدد 

األجزاء)6(،125/3 .   

ڀ  ڀ چ)4(   , بنــو ســلمة وبنــو حارثة 
،وما نحب أنها مل تنزل لقول الله عز وجل چوالله 

وليهامچ ()5(.

امعني )6(.          خ- تيسري الحفظ والفهم يف أذهان السَّ

يتبني مامَّ ذكر من فوائد أســباب النزول أنَّ الباحث 

وكل من لُه شأٌن يف التفسري ال بدَّ لُه من معرفة سبب 

نــزول اآلية أو اآليات حتى يفهــم الحكمة واملراد 

منهــا فتعينُه عىل تفســري اآلية، وذكــر الواحدي)7( 

 أنُه ال ميكن معرفة اآليــة دون الوقوف عىل قصتها 

وسبب نزولها )8(، وقد إعتمد الدكتور عبد القهار يف 

منهجه لتفسري اآليات عىل أسباب نزولها، لتوضيح 

)4(  سورة آل عمران : اآلية :122 .  

)5(  صحيح مســلم : كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل 

األنصار، 173/7، رقم)6497( .  

)6(  ينظر : دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 95_96 .  

)7(  هو عيل بــن أحمد بن محمد الواحدي النيســابوري 

،فقيه شــافقي، أوحد عره يف التفســري، كان إماماً عاملاً 

بارعاً محدثاً تويف بنيســابور ســنة)468هـ(، من تصانيفه: 

الوجيز، وأســباب النزول، ينظر:النجــوم الزاهرة يف ملوك 

مر والقاهرة: ليوسف بن تعزي بردي الظاهري= =الحنفي 

ت)874هـــ(، النــارش: وزارة الثقافة واإلرشــاد القومي_

مــر،د_ط، د_ت، عدد األجــزاء)16(، 14/5، ومعجم 

املؤلفــني: لعمر رضــا كحالة الدمشــقي ت)1408هـ(، 

دار إحيــاء الــرتاث العريب_بــريوت، د_ط، د_ت، عــدد 

األجزاء)12(، 26/7 .  

)8( أسباب نزول القرآن: لعيل بن أحمد بن محمد بن عيل 

الواحدي ت)468هـ(، تحقيق:عصام بن عبد املحســن، 

دار اإلصالح – الدمام، ط2، 1412 هـ - 1992م، 8 .  
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املراد منها .   

ثالثا : منهج الدكتور عبــد القهار يف بيان األحرف 

السبعة، وآراء العلامء فيها .

أوالً : تعريف األحرف الســبعة لغــة واصطالحاً، 

والدليل عليها .

1-  معنى األحرف الســبعة :فهي تستعمل يف أحد 

شيئني :

أحدهــام: طرف اليشء وشــفريه وحاشــيته، ومنه 

قولهم: حرف الطريق وحرف الوادي .                                                                                                                                               

وثانيهــا: أنَّها تســتعمل يف املثــال املقطوع من 

حــروف العجم ،أي هــي علم عــىل الحرف من 

حروف الهجاء)1(، والحــرف أيضاً : هو األداة التي 

تســمى الرابطة، ألنها تربط االسم باالسِم، والفعل 

بالفعل نحو) عن _ يف ( ونحوهام)2(.                

مامَّ سبق يتضح أنَّ كلمة )حرف( من قبيل املشرتك 

اللفظي الذي يتوقف عىل تعيني أحد معانيِه بحسب 

القرائن، ومقام الكالم)3( .  

)1( ينظر: لســان العرب : ملحمد بــن مكرم بن عىل، ابن 

منظــور األنصاري ت)711هـ(، دار صادر – بريوت، ط3، 

1414 هـ ،عدد األجزاء ) 15( ،41/9، مادة) حرف ( .  

)2( ينظر: تهذيــب اللغة : ملحمد بن أحمــد األزهري ت 

)370(، تحقيق: محمد عــوض، دار إحياء الرتاث العريب_

بــريوت، ط1، 2001م ،عــدد األجــزاء)8(، 10/5، مادة 

)حرف(، ولسان العرب : البن منظور، 41/9، مادة) حرف ( .  

)3( ينظر: التبيان يف علوم القرآن: ملحمد عيل الصابوين، 

مكتبة البرشى_كراتيش، ط2، 1432هـ _ 2011م، 48 .  

2- أما الحرف يف االصطالح : فهو يطلق بحســب 

االصطالح املســتعمل، فالُكتــاب يطلقونها عىل 

حــروف الهجــاء، ويطلقونها علــامء النحو عىل 

ا علامء القراءات  الكلمة غري املستقلة باملعنى، أمَّ

فيطلقونهــا عــىل كل كلمــة تقــرأ عــىل الوجوه 

املتعــّددة من القــراءات يف القــرآن الكريم )4(()5(.                                                                                                  

3- السبعة : الســبعة من العدد بني الستة والثامنية، 

بعة من ألفاظ  نقول: سبُع نسوة، وسبعة رجال، والسَّ

العدد املذكر)6(.                                                                       

ثانيا: الدليل عىل نزول القرآن عىل سبعة أحرف . 

إنَّ األدلة عىل نزول القرآن عىل سبعة أحرف كثريًة، 

وسأذكر دليالً واحداً عىل ذلك وهو املشهور، فعن 

ابن عباس )ريض الله عنهام( : أنَّ رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

قال :  ) أقرأين جربيل عىل حرٍف، فلم أزل أستزيده 

حتى انتهى إىل سبعة أحرٍف ()7( .  

واألحاديث الرشيفة كثريًة يف بيان األحرف الســبعة 

كلها تدل عىل التخفيف والتســهيل، هــذا ما قالُه 

)4( ينظر: التبيان يف علوم القرآن: ملحمد عيل الصابوين، 

مكتبة البرشى_كراتيش، ط2، 1432هـ _ 2011م، 48 .  

)5( ينظر: الحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: لحسن ضياء 

الدين عرت، دار البشائر_بريوت ،ط1، 1409هـ_1988م، 

  . 120

)6( ينظــر: تهذيب اللغة: لألزهري، 69/2، مادة)ســبع(، 

ولسان العرب: البن منظور، 145/8، مادة)سبع(  .  

)7( صحيــح البخــاري : كتاب بــدء الخلق، بــاب ذكر 

املالئكة، 113/4، رقم )3219(  .  
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العلامء )1(، وقد ذكر الدكتــور عبد القهار الحكمة 

من نزول القرآن عىل سبعة أحرف فقال : ) لعل ذلك 

من إعجاز القرآن الكريم ،وهذه الصفة ال ميكن أن 

تكون إالَّ يف األحرف السبعة ()2( . 

ثالثا:  آراء العلامء يف األحرف السبعة .                                                                                                                  

إنَّ للعلــامء آراء كثرية بخصوص األحرف الســبعة 

وعىل ماذا تدل بينها الدكتور عبد القهار فيام ييل :

1- إنَّ املقصود باألحرف الســبعة مجرد التوسعة، 

ا حرها بالعدد فهو غري مقصود، وقد ذكر ذلك  أمَّ
القايض عياض)3(

ا الذين قالوا بأنَّ العدد مقصود ،وذلك لتكراره  2- أمَّ

يف األحاديث الرشيفة ،وهذا قول أكرثُ العلامِء منهم 

سفيان بن عيينة والطربي وغريهم)4(.

)1( ينظــر: النرش يف القــراءات العرش : ملحمد بن محمد 

بن يوسف ابن الجزري ت) 833 هـ( ،تحقيق: عيل محمد 

الضبــاع النارش:املطبعــة التجارية الكــربى، د_ط ،د_ت 

،عــدد األجزاء)2(، واالتقان يف علوم القرآن: لعبد الرحمن 

بن أيب بكر جالل الدين الســيوطي ت)911هـ(، تحقيق: 

محمــد أبو الفضل ابراهيم ،الهيئة املرية العامة للكتاب، 

د_ط ،عدد األجزاء)4( ،164/1، وعلــوم القرآن الكريم : 

لعبد الرحيم فرغل البليني ، تحقيق: رشيد نعامن التكريتي، 

د_ط، 1423هـ_2002م، 45 .                  

)2( دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 112.                  

)3( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم : أليب الفضل عياض 

اليحصبي املشهور بالقايض عياض ت)544هـ( ،تحقيق: 

يحيى إسامعيل ،دار الوفاء ،ط1، 1419هـ_1998م ،عدد 

األجزاء)9(، 104/3 .                  

)4( ينظر: الجامع ألحكام القرآن : للقرطبي، 42/1 .                  

3- إنَُّه من املشكل الذي ال يعلم معناه، ألنَّ الحرف 

له معاٍن مختلفة 

4- املراد بها ســبع لغات لقبائل من العرب، وليس 

معناه أن يكــون يف الحرف الواحد ســبعة أوجه .                                                                                                    

5- إنَّ ذلــك راجــع إىل بعض اآليــات، مثل قوله 

تعــاىلچ ڻ  ۀ  چ)5(، فهذه القراءة عىل ســبعة 

أوجه بالنصب والجر والرفع ،وكل وجه مع التنوين، 

وسابعها الجزم .

6- ورد عن الطحاوي أنَُّه قال :) بأنَّ األحرف السبعة 

كانت لها رضورة يف ابتداء نزول القرآن، فلامَّ عرفوا 

قراءتُه بكرثة كُتّابُه وقرائُه انتفت الحاجة ورجَع األمر 

إىل حرٍف واحد)6(، وردَّ الدكتور عبد القهار عىل هذا 

ــلٍم ،ألنَّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أثبت  الرأي بأنَُّه ليس مبُسَّ

األحرف الســبعة ،وال يســتطيع أحد من الصحابة 

)ريض الله عنهم( ،الخروج عىل ما قررُه )7(.                                                                                                        

7- إنَّ املقصود من األحرف السبعة طريق التالوة، 

وكيفية النطق بها، من إظهار وإدغام، وتفخيم وترقيق 

ا هو حرف من الحروف  وغري ذلك، وهذا كلــُه إمنَّ

السبعِة يف القرآن)8(. 

)5( سورة األنبياء : من اآلية :67 .                  

)6( رشح مشــكل اآلثــار : ألحمد بن محمد بن ســالمة 

،تحقيــق  ت)321هـــ(  بالطحــاوي  املشــهور  األزدي 

: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة_بريوت، ط1، 

1415هـ_1994م ،عدد األجزاء )15(، 124/8 .                  

)7( ينظر : دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 114 .                  

)8( املصدر نفسه والصفحة .                  
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وبعد أن نقــل الدكتور عبد القهــار آراء العلامء مل 

يطمنئ قلبُه لها إالَّ ما وجدُه عند مي بن أيب طالب 

القييس يف كتابِه )اإلبانة عن معاين القراءات( حيث 

ذكر أنَّ جميع القراءات ال تقبل إالَّ إذا إجتمعت فيها 

رشوطاً ثالثة وهي:

                                                                                   . ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  إىل  الثقــات  عــن  ينقــل  أن  أ- 

ب- وأن يكون وجهه يف العربية التي نزل بها القرآن 

شائعاً .

3- وأن يكون موافقاً لخط املصحف)1(     

وقال مي بن أيب طالب بعد أن ذكر هذه الرشوط: 

) فــإذا إجتمعت فيه هذه الخــالل الثالث قرئ به، 

وقطــع عىل مغيبه وصحته وصدقــه، ألنه أخَذ عن 

إجامع من جهة موافقته لخط املصحف، وكفر من 

جحده ( )2(.    

رابعــا: منهج الدكتور عبد القهار يف بيان الناســخ 

واملنسوخ . 

يرى الدكتور عبد القهار العاين أنَّ موضوع الناسخ 

واملنســوخ من املواضيع الصعبــة املنال، ولكن 

أمر معرفتها رضوري للذي يتصدى لتفســري كتاب 

 الله تعاىل، أســتدل عىل كالمِه بقــول اإلمام عيل 

)ريض اللــه عنه( لقــاٍض : )أتعرف الناســخ من 

)1( ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات : ملي بن أيب طالب 

القييس ت)437هت(،تحقيق: عبد الفتاح إسامعيل شلبي، 

دار النهضة_مر، د_ط، د_ت، 51 .                  

)2( املصدر نفسه والصفحة .                  

املنســوخ ؟ قال: ال، قال :هلكــَت وأَهلكَت ()3(، 

 وذلــك ألنَّ معرفــة ذلك أمــر تتعلق بــه األحكام 

الرشعية )4(. ثمَّ ذكر الدكتور عبد القهار أنَّ أبا مسلم 

األصفهــاين املعتزيل منع النَّســخ، وذكر ذلك يف 

تفســريه الذي مل يعــرث عليه إالَّ بعضــاً منُه، ذكرها 

بعض من كان يرد عليه)5(. 

1- تعريف النَّسخ لغًة واصطالحا 

 أ- بــدأ الدكتور عبــد القهار بتعريف النَّســخ لغة 

ـُه مبعنى اإلزالة ومنُه قوله تعاىلچڳ   فقال: أنَـّ

ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻچ)6(، وجــاء مبعنى التبديل،ومنُه 

ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   تعــاىلچ   قولــه 

ۅۅ  چ)7(، وجاء مبعنى التحويل كتناسخ املواريث 
أي تحــول املــرياث مــن واحد إىل آخــر، وجاء 

مبعنى النقل من موضع إىل موضع، ومنُه نســخُت 

الكتاب إذا نقلــَت ما فيه حاكياً للفظــِه وخطِّه )8(.                                                                                        

)3( املصنف : لعبد الرزاق بن هامم اليامين الصنعاين ت 

)211هـــ( ،تحقيق : حبيب الرحمــن األعظمي، املكتب 

األســالمي _ بــريوت، ط2، 1403هـــ _ 1403م، عدد 

األجزاء)11(، 220/3  .                  

)4( دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 171  .                  

)5( بدأ طبع تفسري أيب مسلم األصفهاين بعد وفاة الدكتور 

بد القهار بسنتني بتاريخ 1433هـ_ 2013م، وقام بتحقيقه 

الدكتور خرض محمد نبها، وهي دراسة تحليلية .                  

)6( سورة الحج : من اآلية : 52 .                  

)7( سورة النحل : من اآلية : 101 .                  

)8( أخذ الدكتور عبد القهار بتعريف النَّســخ لغة من أإلمام 
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والنَّســخ يف اللغة : نســخ اليشء ينســخُه نسخاً، 

وهو إبطــال اليشء وإقامة آخر مقامــُه، قال تعاىل 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ 
ڀڀچ)1( ، واآليــة الثانية ناســخة لآلية األوىل، 
 وجــاء مبعنــى تبديــل الــيشء من الــيشء وهو 

غريُه، وجاء مبعنى نقل الــيشء من مكان إىل آخر 

وهَو هَو )2(  .

ب- النَّســخ اصطالحا : هو)رفــع الحكم الرشعي 

بدليل رشعــي()3(، وهــذا التعريــف أدق تعريف 

اصطالحــي، ألنُه يتناســق يف آن واحد مع لســان 

العرب الذي يرى أنَّ النَّســخ إزالــة ورفعاً )4(، وقد 

أشــار الدكتــور عبد القهــار إىل تعريف الشــيخ 

محمــد الخرضي يف النَّســخ حيث قال:)النَّســخ 

يف اصطــالح الفقهــاء يطلــق عىل معنيــني ()5(،                                                            

الزركيش يف كتابــه )الربهان يف علوم القرآن( ومل يرش إىل 

ذلك، واألفضل أن ننقل من كتــب اللغة، ينظر: الرهان يف 

علوم القرآن : للزركيش، 29/2 .                  

)1( سورة البقرة : من اآلية : 106 .                  

)2( لســان العرب : البن منظور ،61/3، مادة)نسخ(، وتاج 

العروس من جواهر القامــوس :ملحّمد بن محّمد بن عبد 

الرزّاق الحسيني امللّقب مبرتىض، الزَّبيدي ت) 1205هـ(، 

تحقيق : مجموعة من املحققني،النارش: دار الهداية، د_ط، 

د_ت، 356/7، مادة )نسخ( .                  

)3( مناهل العرفان يف علوم القرآن : للزرقاين، ومباحث يف 

علوم القــرآن : لصبحي الصالح، دار العلم للماليني، ط7، 

1988م ،261 .                  

)4( ينظر : مباحث يف علوم القرآن : لصبحي الصالح  .                  

)5( تاريــخ الترشيع اإلســالمي : ملحمــد الخرضي بك 

األول : ابطال الحكم املستفاد من نٍص سابق بنص 

الحٍق، ومثاله مــا ورد يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) كنت 

نهيتكم عن زيــارة القبور أال فزورهــا ()6(، فالنص 

ا النص الثاين  األول يطلب منه الكف عن الزيارة، أمَّ

فهو يرفع النهــي ويحل محله اإلباحــة والطلب .                                                                                                   

الثاين: رفع عموم نٍص سابٍق أو تقييِد مطلقٍة ،ومثالُه 

قول الله تعــاىلچڃ  ڃ     چ  

 چ  چچ  چ)7(، ثمَّ قال تعاىل يف ســورة األحزاب 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   چ 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ      
ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳچ)))، 
فالنُص األول عــاٌم ينتظُم املدخــوِل بها وغريها، 

 والّنــُص الثاين يعطــي غري املدخــوِل بها حكامً 

خاصاً بها )9(.      

ت)1872هـــ(، دار الفكــر_ بــريوت، ط8، 1387هـــ 

_1969م، 20 .                  

)6( مســند اإلمام أحمد بن حنبــل : ألحمد بن محمد بن 

حنبــل اإلمام أبو عبــد الله الشــيباين ت)241(، تحقيق : 

شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة _بريوت، ط1، 

1421هـــ _2001م، عدد األجزاء )45(، مســند عيل بن 

أيب طالب)ريض الله عنــه(، 398/2، رقم)1237(، وقال 

األرنؤوط: صحيح لغريه، وســنن ابن ماجــه : ملحمد بن 

يزيد ابن ماجه القزويني ت)273هـ(، تحقيق : محمد فؤاد 

عبــد الباقي ،دار إحياء الكتــب العربية، د_ط، د_ت، عدد 

األجزاء)2(، 501/1، رقم )1571( .                  

)7( سورة البقرة : من اآلية :228 .                  

)8( سورة األحزاب :اآلية :49 .                  

)9( ينظر: دراسات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 174 .                  
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وهناك تعاريــف كثرية للنســخ، ألنَّ هذا املبحث 

طويل الذيل، كثري التفاريع، متشــعب املســالك، 

حيــُث تناوَل مســائَل دقيقًة، كانت مثــاراً لخالف 

الباحثنَي مــن األصوليني، وقد أُلفــت فيِه أبحاث 

وكتٍب كثرية )1(.   

2- حكمة الله عز وجل يف النَّسخ . 

إنَّ النَّسخ وقَع بالرشيعِة اإلسالمية، ووقَع فيها عىل 

معنى أنَّ الله تعاىل نســخ باإلسالم كلَّ دين سبقُه، 

ونســخ بعض أحكام اإلسالم ببعض، واللُه تعاىل ) 

مل يجز هذا إالَّ لحكٍم ربانيــًة خفيفًة ال يعلمها إالَّ 

ــة، إذ أنَّ  قليــل من النَّاس، وهو التيســري عىل األمَّ

الله عــز وجل قد تدرج يف تربيتهــم، والتدرج يف 

األحكاِم املوجبة يف ذلــك والعبادات املفروضة، 

ة أن تنشــأ طبيعية  والله ســبحانُه وتعــاىل أراَد لألمَّ

وأن تســتجيب لنداء الله عند ســامعِه، فلهذا كاَن 

 تحريم اإلســالم كثرية فام رغَب أحٌد بالتخلِف عنُه 

والعمِل بغريه ()2( .   

3- الفرق بني الَتخصيِص والنَّسخ . 

قد عرَّفنا النَّســخ بأنُه ) رفــع الحكم الرشعي بدليل 

ا التخصيص فهو :) قر العلم عىل  رشعي ()3(، أمَّ

بعض منُه، بدليل مستقل مقرتٍن به ( )4(.  

)1( ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن : للزرقاين، 366 .                  

)2( ينظر: دراســات يف علوم القرآن : لعبد القهار، 172، 

ومناهل العرفان يف علوم القرآن : للزرقاين، 379 .                  

)3( ينظر هامش رقم )90( .                  

)4( التعريفــات : لعــيل بــن محمد بن عــيل الجرجاين 

وبالنظِر يف هذيِن التعريفنِي ناُلحُظ أنَّ هناك تشابهاً 

قويا بينهام، فالنَّســخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم 

ا التخصيص ففيه ما يشــبه رفع  ببعــض األزماِن، أمَّ

الحكِم عــن بعِض األفراِد، ومن هذا التشــابِه وقَع 

بعض العلامِء يف االشــتباه، فمنهم من أنكَر وقوع 

النَّســخ يف الرشيعــة تحرجاً يف ذلــَك وقالوا هو 

تخصيص، ومنهم من أدخَل صوراً من التخصيِص 

يف باب النَّســخ فزاَد يف عداِد املنسوخاِت من غري 

موجٍب )5(.  

ومن هذا العــرِض يتضُح الفرق بــني التخصيص 

والنَّسخ مبا يأيت )6( :

1- التخصيص إخراج لبعض مــا يتناولُه اللفظ من 

األفراد، والنَّسخ هو إخراج  لبعض ما يتناوله اللفظ 

من )األزمان()7(.                                                                                              

2- التخصيــص يدُل عىل أنَّ املخرج مل يكن مراداً 

بالحكم ابتداًء، والنَّسخ يدُل عىل أنَّ املنسوخ كان 

مراداً .

ت)816هـ(، تحقيــق : جامعة من العلــامء، دار الكتب 

العلمية_ بريوت، ط1 ،1403هـ _ 1983م، 53 .                  

)5( ينظــر : مناهل العرفــان يف علوم القــرآن : للزرقاين، 

                  . 374_373

)6( مل يعرض الدكتور عبد القهار مفهوم التخصيص، وإمنا 

استعرض الفرق بينُه وبني النَّسخ فقط .                  

)7( أثبُت )األزمان( ألن الدكتور عبد القهار كتبها )األفراد(، 

فأثبُت ما هــو األصح من الكتاب  الذي نقــل منُه، ينظر : 

أصــول الفقه : ملحمد أبــو النور زهري، النــارش: املكتبة 

األزهرية للرتاث، د_ط، د_ت، عدد األجزاء)4(، 196/2  .                  
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3- التخصيص هو إخراُج لبعــِض ما يتناولُه اللفظ 

دامئاً، والنَّسخ قد يكون إخراجاً للبعض وقد يكون 

إخراجاً للكل 

ا النَّسخ فال   4- التخصيص يكوُن مقارنة وبرتاٍخ، أمَّ

يكون إالَّ برتاٍخ .

ا النَّسخ فال  5- التخصيص يكوُن بالنقل والعقل، أمَّ

يكون إالَّ بالنقل .

6- التخصيص ال يخــرُج العام عن كونِه حجة بعد 

ا  التخصيص عىل الصحيح عند جمهور العلامء، أمَّ

النَّسخ فيجعل املنسوخ غري صالٍح لالحتجاج به .                                                                                    

7- التخصيص ال يجوز ورودُه عىل العام بحيث ال 

ا النَّســخ يجوز يف  يبقــى تحتُه يشء من األفراِد، أمَّ

العام وإن أىت عىل جميع أفراده .  

هذا ومن بيان ما ذكرُه الدكتور عبد القهار تبنَي يل أنَُّه 

مل يتوسع يف موضوع النَّسخ، فلم يبني أدلة النَّسخ 

نقالً وعقالً وبيان األمثلة عىل ذلك، ومل يذكر أقسام 

النَّسخ والشبهاِت التي أثارها املنكرين للنسخ والردِّ 

عليها )1(. 

ويف الختام أســأل اللــه تعاىل أن يرحــَم علامئنا 

األعالم، وأن يحرشهم مع سيد األنام محمد وعىل 

آله وأصحابِه والتابعني لهم بإحسان . 

)1( كلَّ هذه املوضوعات والتفرعات وغريها ذكرها العلامء 

يف كتب علوم القرآن، ومل أذكرها خشــية اإلطالة والخروج 

عن املقصود من البحث، والله أسال أن يغفَر يل ولوالديَّ 

وللمسلمني واملسلامت األحياء منهم واألموات إنَُّه سميٌع 

قريٌب مجيُب الدعوات .              

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وقد أتمَّ عيلَّ 

إمتام هذا البحث الذي كانت أهم نتائجه ما ييل :

1. إنَّ دراســة موضوعات التفســري وعلوم القرآن 

 تعدُّ من أعظِم ما يعــنُي عىل فهم القرآن العظيم، إذ 

 أنَّ الكتابَة يف مثل هــذه البحوث العلمية من أجوِد 

 مــا يكــون شــخصية الباحــث ،ويــرثي ثقافتُه، 

ويزيد علمه . 

2. ميتــاز الدكتورعبد القهار مبزجه بني التفســري 

باملأثور والتفســري بالرأي املحمود، وكذلك ربطه 

ة وما تعيشــُه من مصائــب ومحن، وقد  بواقع األُمَّ

كرس قلمُه يف الدفاع عن دينِه، والذود عن أُمته . 

3. إعتمد يف الردِّ عىل خصوم اإلسالم عىل الحجة 

العقلية أكرث من الحجة النقلية، وغالباً ما يســتعمل 

إســلوب الحوار يف التدرِج بالســامع إىل فهم ما 

يريــده ،وكان هــذا واضحاً عنــد ردِّه عىل الدكتور 

)صبحي الصالح( . 

4. ويف مسألة الدقة واألمانة عند الدكتور عبد القهار 

أقــول : إنَّ رجالً عىل هذا املســتوى من العلم ال 

ميكن أن يطعن يف أمانتِه، لكن الخطأ والنســيان ال 

ميكن أن ينزه املخلوق عنهام، فوقفُت عىل بعض 

النقــوالت التي مل يرش إىل مؤلفيها، وخصوصاً يف 

مطلب علوم القرآن .   

5. مل يلتــزم الدكتــور عبد القهار منهجــاً وطريقة 
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واحدًة ببيان موضوعاته، مــع العلم عنده دراية يف 

دراســة املناهج، وقد بنيَّ مناهج بعض املفرسين 

البارزيــن أمثال اإلمام الطربي والقرطبي واآللويس 

وغريهم يف كتابه ) التفسري واملفرسون ( . 

6. ينقل أغلب املصطلحات والتعريفات من كتب 

علوم القرآن مثل كتاب) الربهان يف علوم القرآن (، 

ومل يرجع إىل كتب اللغة ومضانِّها . 

7. مل يخــض يف بيان كل جزئيات املســائل التي 

تحتاج إىل بيان وتفصيالت، وخصوصاً يف موضوع 

النســخ يف علوم القرآن، وكأنُه ينقل املعلومة فقط 

دون يناقشــها، بخالف مــا رأيتُه من مناقشــة آراء 

العلامء يف تفسري اآليات املباركة . 

ا يكون  8. عدم الدقــة يف النقل من املصادر، لرمبَّ

خطأ يف الطباعة، وقــد فات هذا عىل الدكتور عبد 

القهــار، وقد بينــُت ذلك يف موضــوع الفرق بني 

التخصيص والنسخ .  

9. أُويص طــالب العلــم بدراســة مناهج علامء 

العراق من التدريســيني واملشايخ، إلبراز علومهم 

ين والذود عنهم جزاهم الله  وما قدموه يف خدمة الدِّ

خري الجزاء .   

وأخرياً أســأل الله تعاىل أن يوفقنــي ملا فيه الخري 

يف الدنيــا واآلخــرة، وأن يرحم علامئنــا األعالم 

منَّار الهدى إنَُّه عىل ذلــك لقدير، والحمد لله ربِّ 

العاملني، وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعىل آله 

الطيبني الطاهريــن وأصحابِه الغــر امليامني ومن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين . 

Conclusion:

Praise be to God that His grace is righteous 

This research was completed . 

1- The study of the issues of interpretation 

the science of the Koran is one of the great-

est understanding of the understanding of 

the great Quran writing in such scientific 

research is the beat of the researcher and is 

culture and increases his knowledge . 

2- Dr.Abdel-Qhawar has amixture between 

interpretation and interpretation of opin-

ion As well as linked to the nation’s realist 

reality and what he live from calamities and 

grinding His pen was deroted to the defense 

of his religion and his mother . 

3- He adopted the response to the oppo-

nents of lslam on the more than the argu-

ment of the transport The dialogue method 

in the gradient is often used to understand 

what he wants This was evident when he 

was responded to Dr-Sobhi Saleh . 

4- ln the question of accuracy and secretar-

iat at Dr-Abdel-Qhar,say aman at the level 

of science can not be challenged in his wish 

Bat the mistake and stopped on some of the 

adapters that did not refer to its authors, 
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especially in the demand of the science of 

Quran . 

5- Dr.  Abdel-Qawhar did not adhere to one 

way and one way with a statement know-

ing his knowledge of the stady of curricula 

The curricutum of some prominent inter-

preters, such aslmam al-Tabari, Al-Lombi, 

Al-sulayi and others in his book are ap-

proaches .  

6- Most of the terms and definitions from 

the books of the science of the Koran such 

as proof in the Qur’an and did not return to 

language books and flores . 

7- Not in the statement of all the parties 

to issues that need a statement and details, 

especially on the subject of copies in the 

science of the Koran , such as transferred 

information only without discussing what l 

have seen the discussion of scientists in the 

interpretation of blessed verses . 

8- Inspection in transportation from sourc-

es may be a mistake in print and this has 

missed Dr.  Abdel-Qawhar and has shown 

this in the subject of the difference between 

customization and copying . 

9- The scholar students recommended 

to study the  curriculum of lraq from the 

teachings and sheikhs to highlight their 

sciences and what they presented in the 

service of religion and his presence, God 

rewarded the best reward . 

Finally l ask God Almighty to succeed in 

the good in the world and the Hereafter and 

the mercy of our scholars .      

❊ ❊ ❊
        


