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  الشعار

  )19ِإنا َحنُْن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َحلَاِفظُوَن (احلجر: 

   



  صفحة الّتصريح

  

لعلمي اليتضّمن األراء من املتخّصصني صرح الباحث بالّصدق واألمانة أّن هذا البحث ا

  أواملاّدة نشرها الّناشر أوكتبها الباحثون إالّ أن تكون مراجع ومصادر هلذا البحث العلمي.

 

 

  

  

  2013 نوفمرب 28مسارانج،  

  

  زبري حسنحممد 

094211063   

  

    



  كلمة الّشكر والتقدير

  
  له وصحبه ومن وااله. محدا وشكرا هللا والّصالة والّسالم على رسول اهللا وعلى آ

  
اّلذى قدمه رسالة ال يه رسالة بعون اهللا تعاىل. وهذهال لقد كمل الباحث كتابة هذه

ل الدين جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومّية مسارانج رجاء أن و الباحث إىل كلية أص
يكون من احملاوالت لنشر علم التفسري واحلديث. فيصلح ىل أن أشكر وأقدر إىل من 

  اعد الباحث دائما بأيدى املساعدة ألجل إكمال هذا البحث.يس
فمّين جزيل الّشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنّه جيزى من يشاء بغري حساب 
وعسى أن يكون هذا البحث نافعا ىف الّدين والّدنيا وموافقا ألذهان من اطّلع فيه واحلمد هللا 

  رّب العاملني.  

  

  

  2013 نوفمرب 28مسارانج،  

  

  زبري حسنحممد 

094211063  

  

    



  اإلهداء

  

  أهدى الباحث ذا البحث إىل :
 رضية وأّميمسهودي والدي الكرميني : أيب  .1
دكتور املدّرسني يف كلية أصول الدين، خاصة إىل من أرشدين إىل كتابة هذه الرسالة،   .2

  املاجستري وأوىل النعم املسروري املاجستري يحسن األشعري العلمائ
 ، خاصة للطبقةواين وأخوايت األحباء يف كلية أصول الدين الربنامج النموذجيإخ .3

  امسة.اخل
 LPMأعضاء الرسالة من اء هذا ين مباشرة أوغري مباشرة إىل اذين يساعدونمن ال .4

IDEA وغريها.  
  

  

  

  

  2013 نوفمرب 28مسارانج،  

  

  زبري حسنحممد 

094211063  

  

    



  الملخص

عن مذاهب التفسري اإلسالمي ستشرق من هنغاريا. كتب يف كتابه إجنتس جولدتسيهر هو امل

علم القراءات. والذي كتبه فيه خالف يف رأيه. فهذه الرسالة ترتكز على مسئلتني رئيسينت، 

وما هي ؟ مذاهب التفسري االسالمييف  علم القراءات ما رأي إجنتس جولدتسيهر عنومها، 

 س جولدتسيهر؟عند إجنتعلم القراءات النقائص عن فكرة 

لتحليل البيانات، عملنا قول العلماء من املسلمني عن كل ما يتعلق بعلم القراءات. بأن 

علم القراءات هو وحي تلقاه رسول اهللا من جربيل، وقرأه الرسول على الصحابة، ونقلت عنه 

بالتواتر. بل قال إجنتس بأن القراءات هو التفسري. رأى إجنتس بأن القراءات هو شكل 

  تفسري يف مرحلته األوىل.ال

وبعد حبثنا عن فكرة إجنتس عن علم القراءات، نستنبط بأن إجنتس اليفهم الفسري 

بفهم جيد. هذا بالنظر إىل أن إجنتس ليس له رأي عن تعريف التفسري. بل له الرأي عن 

ن غرض التفسري، وهو إلقامة النص القرآين. وملا وجد إجنتس على كثرة اختالف قراءات القرآ

منذ عهد الصحابة، فرأى إجنتس على أن تلك الواقعة يقع ألن الصحابة يريدون على محاية 

وإقامة نص القرآن. فهذا غري صحيح، ألن القراءات والتفسري علمان خمتلفان. مع أا يتطورا 

منذ عهد رسول اهللا، ولكن تارخيهما خمتلفان، ألن مصدر علم القراءات قطعي من فم رسول 

مصدر التفسري اليصدر من ذهن الرسول فحسب، ولكن هناك مصدر أخر وهو اهللا وأن 

  اجتهاد املفسر.
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