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  الباب األول

  المقدمة

 خلفية البحث  . أ

.هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن من 1 اع علوم القرآنهو نوع من أنو  علم القراءت

. هذ االختالف يف القراءة قد 2ختفيف وتشديد وغريمها واختالف ألفاظ الوحي يف احلروف

الرسول. هذه الواقعة تنتشر ألن الصحابة خيتلف يف طريقة قبول آية القرآن من عهد منذ وجد 

  . 3الرسول

ىل إقد اتسعت  يةسالماإل فتوحات، َميدان 4عثمان بن عفان الثالثة ليفةاخليف زمان 

بلد أخرى مثل أذربيجان وأرمينيا. وكذلك الطريقة يف قراءة القرآن. فإذا، االختالف يف طريقة 

قراءة القرآن قد انتشر بدون النهاية. فاجتهد اخلليفة عثمان جلمع قراءة القرآن. فأمر اخلليفة 

  .5املصحف يسمى باملصحف العثماينعثمان على مجع قراءة القرآن على 

                                                           

 .23 .، ص)1988، (بريوت: دار الفكر، مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، 1

  .164 .، ص.نفس املرجع2

 .413 .ص ،. نفس املرجع3

عمر بن  هو عثمان بن عفان بن أيب العاص. نودي بذي النورين ألنه تزرج ابنيت رسول اهللا رقية وأم كلثوم. هو اخلليفة الثالثة بعد4
هــ واخلتلف فيمن باشر  35اخلطاب وكانت واليته اثنيت عشرة سنة إال اثنيت عشر يوما. قتل عثمان بن عفان يوم اجلمعة من ذي احلحة سنة 

 .ص ،12. ج ،)1994(بريوت: دار الفكر،  ،ذيب الكمال يف أمساء الرجال نظر: مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي،اقتله بنفسه. 
449-459. 

5M. Musthofa Al-A’zami, The History of Qur’anic Text; from revelation into Compilation, 
Trans: Sohirin Solihin and Friends, (Jakarta: Gema Insani, First Edition 2005), p. 97-98. 
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لى انتشار اختالف القراءة. لكثرة مجع القراءة على قراءة املصحف العثماين ال ينهى ع

اختالف القراءة، فاجتهد أبو عبيد القاسم بن سالم على مجع رواية ذلك القراءة. فاجتمع أبو 

  .6الصحيحة اترواية القراء 25عبيد القاسم بن سالم على 

بعد مرور الزمان، انتشرت القاعدة عن شروط القراءة املقبولة. منها، جيب على رواية 

، ولكن رواته مل 8ذا، لو هناك القراءة بالسند الصحيحفإ. 7القراءة أن يتم على دراجة املتواتر

 اتسبعة رواية القراء ت. فبقي9يبلغوا على دراجة التواترة، فال جيب علينا أن نتبع تلك القراءة

  .10السبعة" واسُتعملت يف كيفية قراءة القرآن لكل مسلم اتواشتهر بـ"القراء

اين فإذا، نستطيع أن نتخلص أن القراءة قد توجد يف عهد الرسول. أما املصحف العثم

  قد ظهر بعد ظهور القراءة وأما علم القراءة قد ظهر يف القرن الثالث بعد اهلجر.

هو أحد املناهج . 11علم التفسريالقراءات هو النوع األخر يف علوم القرآن ما عدا علم 

. مع أن قاعدة لعلم 13ملنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، الكتاب ا12يف فهم القرآن الكرمي

                                                           

 .176 -175 .ص، )1990  (بريوت: املكتب االسالمي، ،حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسريحممد بن لطفي الصباغ، 6

 ،تيسر مصطالح احلديثنظر: الدكتور حممود الطحان، ااملتواتر هو ما رواه عدد كثري ُحتيل العادة تواطؤهم على الكذب. 7
 .19 .ص ،ر الفكر، بدون سنة الطبع)(بريوت: دا

 .30 .، ص.نفس املرجعنظر: أالصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة.  8

 .165 .ص ،.املرجع السابقحممد بن لطفي الصباغ،  9

ر البصري القراءة السبعة هو القراءة رواها نافع بن عبد الرمحن املدين وعبد اهللا بن كثري الداري وأبو عمرو زبّان بن العال عما10
نظر: حممد أوعبد اهللا بن عامر اليحصيب وعاصم بن أيب النجود األسدي ومحزة بن حبيب الزيات الكويف وأبو احلسن علي بن محزة الكسائي. 

 .462-456 .ص، .املرجع السابقعبد العظيم الزرقاين، 

 .23 .ص ،.نفس املرجع11

 .187 .ص ،.السابق املرجعحممد بن لطفي الصباغ، 12
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التفسري توجد بعد منّو علوم القرآن، ولكن تطبيق التفسري قد انتشر يف أوائل تطور دين 

   سالم.اإل

سالم هو املرحلة األوىل للتفسري. دخل أوائل تطور دين اإلكانت مراحل لعلم التفسري. 

. التفسري يف عهد 14رحلة عهد رسول اهللا وعهد الصحابة أو عهد اخللفاء الراشدينيف هذه امل

ملبني رسول اهللا يتمركز على ارشاد رسول اهللا. هذا ألن القرآن يُنزل إليه وألن الرسول هو ا

  .15للقرآن

يف فهم القرآن. الطريقة األوىل، الصحابة يفسر  يةساأما الصحابة هلم ثالث طرق أس

آية القرآن بآية أخرى. هذا ألن أيات القرآن تفسر بعضها بعضا. الطريقة الثانية هي بنيل 

. هذا البيان أحيانا قد نيل من الرسول بدون السؤال من الصحابة كما 16البيان من رسول اهللا

. وأحيانا البيان قد 17"الرمي"بـ 60بيان الرسول عندما يفسر لفظ "قوة" يف سورة األنفال اآلية 

عن معىن "الظلم" يف سورة األنعام  18نيل بعدما سئل الصحابة إىل الرسول كسؤال ابن مسعود

                                                                                                                                                                          

 .26-25 .ص ،.نفس املرجع13

 .32 .ص )،1976الطبعة الثانية حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف: (، التفسري واملفسرونالدكتور حممد حسني الذهيب، 14

 .44سورة النحل: 15

 .335 .ص ،)1973شورات العصر احلديث. (الرياض: من ،مباحث يف علوم القرآنمناع قطان، 16

 .ص ،)1988: دار الفكر، ، (بريوت10ل اجلزء األو الد  ،جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي17
30. 

هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل. أسلم ابن مسعود مبكة قدميا وهاجر هجرتني. مات باملدينة قبل عثمان بن عفان سنة ثالث 18
- 532 .ص ،10 الجزء، .املرجع السابق ر: مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي،أواسنتني وثالثني بعد اهلجر و عمره ثالث وستون. أنظ

535. 
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. فأجاب الرسول أن معىن "الظلم" يف تلك اآلية هو "الشرك" كما تذكر يف سورة 82اآلية 

  .19: "إن الشرك لظلم عظيم"13لقمان اآلية 

 هذه هيمل جيدوا الرسول حوهلم أو بعد وفاته.  وأحيانا الصحابة جيتهدون بأنفسهم لو

الطريقة الثالثة للصحابة يف فهم القرآن. املثال هلذه الطريقة هو اجتهاد ابن مسعود عندما يفسر 

يف  21. وكذلك جيتهد عمر20"ابتدأت" بعدما يرى أعربيني خيتصمان يف البئربـلفظ "فاطر" 

وقت خالفته. مل يقطع عمر يدي السارق كما يف النص. يف هذه القضية، جيتهد عمر أن 

اليقطع يدي السارق ألجل األزمة يف العرب ذلك الوقت. رأى عمر أن السرقة يف ذلك الوقت 

  .22منا تكون لسد احلوائج اليوميةوإوال مل تكن ملضاعفة األم

هناك العالقة بني علم التفسري وعلم القراءة. كالمها من أنواع علوم القرآن. وكذلك 

فسري بعض األية قد خيتلف باختالف القراءة. وعلى سبيل املثال تفسري آية الوضوء. العلماء ت

"غسل الرجل". أما العلماء بـن اللفظ "أرجلكم" بالعطف على "أيدكم" سيفسره و الذين يقرؤ 

. ولكن يف 23"مسح الرجل"بـن اللفظ "أرجلكم" بالعطف على "رءوسكم" سيفسره و الذين يقرؤ 

                                                           

 .255 .ص ،7اجلزء  5الد  ،.املرجع السابقبن جرير الطربي، ا19

 .159 .ص ،7 اجلزء 5، الد .نفس املرجع20

هو عمر بن اخلطاب بن نفيل. أسلم عمر قدميا وهاجر إىل املدينة قبل رسول اهللا وويل اخلالفة عشر سنني ومخسة أشهر. ولد 21
أنظر: مجال الدين أيب احلجاج يوسف سنة ثالث وعشرين من اهلجر.   قبل الفجار األعظم بأربع سنني وقتل يوم األربعاء من ذي احلجة

 .54- 50 .ص ،14 الجزء، .السابق املرجعاملزي، 

22M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 3. 
(Ciputat: Lentera hati. New Edition 2009), p. 114.  

 .128- 126 .ص ،6 زءاجل 4الد  ،.حع السابقاملر بن جرير الطربي، ا23
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الناحية األخرى، علم التفسري خيتلف بعلم القراءة. حّد علم القراءة يدور يف حبث كيفية قراءة 

  القرآن. أما علم التفسري هو علم يبحث فيه عن كيفية فهم أيات القرآن.

أن نقول أن حكم القراءة االختالف األخر هلذين العلمني هو يف صفتهما. نستطيع 

هو القطعي. هذا ألن درجة رواية قراءة القرآن تساوي بدرجة احلديث. ويف الناحية األخرى، 

السبعة، مجلة القراءة تنتهي على ذلك  اتقبول القراءة على حسب تواتره. وبعد تنظيم القراء

   الزمان واملكان واحلال.أن يتغري بتغري ميكنالعدد. أما التفسري أوسع من علم القراءة. التفسري 

. هو مشهور 24رهيجولدتسم، ولد املستشرق من هنغاريا، إجنتس  1850يف سنة 

-ـب، كتب إجنتس الكتاب املسمى 1920يث الرسول. يف سنة حد عنألنه كثر نقده 

مذاهب  حتت املوضوع 1955الذي طبع يف سنة  25تفسري القرآن عند املسلمني اجتاهات

عبد احلليم النجار. ذلك الكتاب يبحث عن أنواع مذاهب التفسري  بتحقيقالتفسري اإلسالمي 

  األوىل للتفسري.املرحلة  سالم. مما يبحث فيهيف اإل

هر هو شيئ ُمِثري. قال جولدتسيهر ياملبحث عن املرحلة األوىل للتفسري عند جولدتس

، أو بقول آخر هيكلها 26بأن املرحلة األوىل للتفسري هي يدور على صياغة نص القرآن املختلفة

وقال جولدتسيهر بأن السبب األساسي يف اختالف القراءة يف عهد  .هي اختالف القراءات

                                                           
24Abdurrahman Badawi, Ensiklopedi Tokoh Orientalis ( ن�������	ا ���� ), Translator: Amroeni 

Drajat, (Yogyakarta: LKiS. Cetakan II 2003), p. 150. 
25Ibid., p. 154. 

 .6 .ص )،1955 )، (بغداد: مكتبة املثين،احملققعبد احلليم النجار ( ،مذاهب التفسري اإلسالميهر،  يإجنتس جولدتس26
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. وقال أيضا أن اختالف 27الصحابة هو خصوصية اخلط العريب اليت بدون الشكل والنقط

وبعض أيات القرآن الذي القراءة هو اجتهاد الصحابة لتصحيح بعض اخلطيئات يف القرآن 

  .28يتنقض بعضها بعضا

هر على املنهج اجلديد خيتلف مبنهج العلماء ييف حال كتابة هذا البحث، يعمل جولدتس

هر على استخدام رواية قراءة القرآن املتواترة أو يسالمي. وعلى سبيل املثال، اليفرق جولدتساإل

استعمل رواية القراءت على ما شاء وعلى حسب  هريجولدتسأو املوضوعة مبعىن أن الشاذة 

التقوية على رأيه أن خصوصية اخلط العريب اليت بدون الشكل والنقط هو السبب األساسي يف 

فها أل اليت هر قاعدة اللغة العربيةي. وأحيانا أخذ جولدتس29ت يف عهد الصحابةااختالف القراء

  . 30ةالعاماملستشرقون اليت ختتلف بقواعد اللغة العربية 

 هر عنيانطالقا من تلك املسائل يريد الباحث أن حيرر حبثا نقديا على رأي جولدتس

نقد رأيه عن علم القراءات بعد معرفة . اهلدف األساسي من هذا البحث هو علم القراءات

  ك العلم.منشأ فكرة إجنتس عن ذل

 تالمشكال تحديد  . ب

 ؟اهب التفسري االسالميذميف علم القراءات هر عن يإجنتس جولدتس رأيما  .1
                                                           

 .8 .، ص.نفس املرجع27

 .41، و 39، 34-32، 28، 12 .، ص.نفس املرجع28

 .9 .، ص.نفس املرحع29

 .27-26 .، ص.نفس املرجع30
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 ؟هريجولدتس إجنتسعند علم القراءات عن  النقائص هي ما .2

 أهداف البحث  . ت

 اهب التفسري االسالمي.ذميف  علم القراءات هر عنيإجنتس جولدتس رأيمعرفة  .1

  .علم القراءات مث نقدهفكرته عن عن معرفة النقائص  .2

 أهمية البحث  . ث

عن بعض فكرة للقارئ: أن يكون هذا البحث نافعا وفتحا على فكرة اتمع   .1

 .املستشرقني

، أن يكون هذا البحث مزيدا للمصادر واملراجع يف هذه اجلامعة خاصة للجامعة .2

 على حبث فكرة املستشرقني.

  السابقة اتالدراس  . ج

، مع رهيدتسجولإجنتس  عن فكرة العلماء حبثا حبث مل يكن جديدا. وقدالبحث  هذا

ب األخرى الكتأما  مل جيد البحوث اخلاصة املتعلقة ذا املوضوع إال حبثا واحدا.أن الباحث 

 :فمنها .قليال ت عن فكرته حبثاحبثدقيقا وإمنا هر يإجنتس جولدتسبحث عن فكرة تال
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 Pandangan Ignaz Golziher dalam Buku Muslim(لمان حيىي عاصف ه .1

Studies( 
هر يجولدتس إجنتسإنشاء فكرة عن  هذا البحثكاتب يف اليبني . 31

  . "Muslim Studies"كتاب اليف 

 The History of Qur’anic Text; from Revelation(حممد مصطفى األعظمي  .2

into Compilation(.  ،مي على فكرة مصطفى األعظ دنقيف ذلك الكتاب

ولكن األعظمي اليبحثها إال ت عن سبب اختالف القراءهر يإجنتس جولدتس

أن عدم النقط والشكل يف خط القرآن هر ينقل األعظمي فكرة جولدتس .قليال

نقل األعظمي فكرة يف هذه الواقعة،  .تء اختالف القرايف يساهو السبب األس

قضية هر عن ي، الذي له نفس الفكرة مع جولدتسJefferyاألخر،  املستشرق

 ةبأن فكرما متحيز  وقال ،ت. فرد األعظمي فكرماسبب اختالف القراء

يف مسئلة تعليم القرآن باللسان وقع يف عهد الرسول  انيتعمق ألما ال

 والصحابة.

3. Edward W. Said (Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan 

Mendudukkan Timur Sebagai Objek(.   يف هذا الكتاب، نقدEdward    على

                                                           
31Data-data Judul Skripsi Jurusan Tafsir Hadis FU UIN Suka Yogyakarta 2007, p. 426. 
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اجلرح على هذا يسبب  سالم.هر عن حممد وتشريع اإليإجنتس جولدتس كراهية

  .ىن األخر اِدياألعمله املتسامح على 

عند علم القراءات سابقة، فالباحث سيحرر حبثا علميا عن ال اتانطالقا من هذه الدراس

  عن هذه املسئلة. مل جيد حبثا علميا كامالالباحث هر ألن يإجنتس جولدتس

 مناهج البحث  . ح

. لتحرير املسئلة املوجودة 32نات البحثامنهج البحث هو الطريقة املستعملة يف تنظيم بي

الدراسة املكتبية. فاملنهج الكامل استخدمه  يف هذا البحث العلمي، استخدم الباحث على

  الباحث هو كما يلي:

 ناتامصادر البي .1

 املصدر األساسى )1

باشرة كإعالم موضوع البحث م يف ستعملاُ املصدر األساسى هو مصدر البيانات 

أما املصدر األساسى هلذا البحث العلمي هو كتاب  .33الذي حبثه الباحث

 هر.يإلجنتس جولدتس مذاهب التفسري اإلسالمي

  املصدر الثنائي )2

                                                           
32Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta. 

2002), p. 194. 
33Saefudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p. 91. 
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من و  .34يتعلق مبوضوع البحثو لبيان املصدر والبيانات در اهو املص الثنائىاملصدر 

حلسني الذهيب و  التفسري واملفسرون يالباحث ه هااستخدم ةاملصادر الثنائي

مناهل  للطفي الصباغ و حملات يف علوم القرآنللسيوطي و  تقان يف علوم القرآناإل

ذا البحث  املتعلقة كتب أخرىحملمد عبد العظيم الزرقاين و  العرفان يف علوم القرآن

 العلمي.

 طريقة جمع البينات .2

هذا البحث هو البحث الكيفي فاستخدم الباحث الدراسة املكتبية جلمع البينات 

مجيع  يف وقت مجع البينات، سيحرر الباحث على. 35هلذا البحث العلمياملستخدمة 

صل هذا البحث على االستدالل حيفها حىت صنينات من مجيع املصادر مث االبي

  املناسب على أهداف البحث.

 طريقة تحليل البينات .3

  36تقوم هذه الطريقة لوجود املعىن وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاهلا كامال.

  :37انات استخدم الباحث اخلطوات اآلتيةلتحليل البي

  مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر. )1

                                                           
34Ibid., p. 91. 
35Lexy J Maleong, op.cit., p. 9. 
36Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University, 1996), p. 190. 
37Lexy J Maleong, op. cit., p. 280-281. 



11 

 

 

 

  أداء التحليل بطريقة االستخالص.  )2

  تركيب البيانات إىل الوحدات. )3

 إعطاء اإلشارة لكل الوحدات.  )4

 نظيم البحثت  . خ

نّظم الباحث األبواب يف هذا البحث  .مخسة أبوابى علهذا البحث العلمي يتكون 

  تعلق بعضها بعضا.تاملادة فيه  لتكونالعلمي على النظام املتتايل 

هذه ملاذا حبثنا الباحث عن اخللفية  كتبالباب األول هو املقدمة. يف هذا الباب،  

طة البحث عن خ الباحث قد وجدنا. وكذلك كتبالرسالة بالنظر على املسئلة األسسية اليت 

  .واملنهج لتنظيم هذه الرسالة

هذا البيان كإليطار  علماء.العند  علم القراءاتعن  الباحث ، كتبالباب الثاينيف أما 

  .هري" عند إجنتس جولدتسعلم القراءات" لنقد فكرة  النظري

هر يف ي" عند إجنتس جولدتسعلم القراءاتالباب الثالث هو البيان على فكرة "أما 

الذي سينقده نه املضمون فيه القول كتب الباحث هذا الباب أل. ري اإلسالميمذاهب التفس

   الباحث.



12 

 

 

 

علم الباب الرابع هو أسس هذا البحث العلمي. بعد أن يبني الباحث على فكرة 

عند علم القراءات يف الباب الثالث، سيبني الباحث النقصانات عن  عند إجنتس القراءات

  سالم تتعلق ذا البحث. اإلرة علماء ىل فكإبالنظر  هريإجنتس جولدتس

 االقرتاحاتبعض  وملا حبثنا يف هذه الرسالة وفيه اخلالصة  ،أما الباب اخلامس هو اخلامتة

  .يف هذه الرسالة للقارئ على ما حبثنا


