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  الباب الخامس

  االختتام

 الخالصة  . أ

مذاهب التفسري من  إجنتس جلدتسر يف الباب األولفكرة  عنشرح الباحث  مابعد

بذكر البيانات  التفسري يف مرحلته األوىلفكرته عن تاريخ تطور  نوبعدما نقد ع اإلسالمي

  املعتربة، فنتخلص كما يلي:

الذي بدأ منذ هيكل التفسري يف مرحلته األوىل هو القراءات  علمرأى إجنتس أن  .1

عدم منها قراءات القرآن، اختالف يف وجود  كانت األسبابو  .عهد رسول اهللا

وكانت األسباب األخرى عن إيقاع اختالف  النقط والشكل يف املصحف العثماين.

 القرآين، النص محاية على يريدون الذين املسلمني ذهن يف األهدافالقراءات هي 

 :وهي

  ،القرآين النص على التصويبات ألجل )1

 ،اإلجياز ألجل اللفظ تبديل )2

 أو الئقة غري تبدو ورسوله باهللا متصلة عبارات باستعمال السماح من للخشية )3

  ورسوله اهللا تعظيم وجوب إىل النظر وجهة مع متفقة غري
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 أن القرآن علماء من للخوف الرسل من قبله ومن الرسول مناقب لتعظيم )4

  مساس أدىن املناقب هذه متس قد بالقبول املتلقاة القراءة

 ُمجلية وتراكيب لفظي صيغ وبني الدقيقة النحو قواعد بني طابقةامل لضرورة )5

 .ختلفها

  :أقسام أربعة إىل القراءات اختالف قسمتن األهداف، فبتلك

  القرآن نص يف والشكل النقط عدم بسبب القراءات اختالف )1

  القرآن نص يف اللفظ بزيادة القراءات )2

 ألجل بآخر لفظ ابدال أو ملعىنا نفس يؤدي مبرادف لفظ بابدال اتالقراء )3

  التبني

 باللفظ اليتعلق أو به يضاد آخر بلفظ القرآن آية لفظ بإبدال القراءات )4

 .االصلي

البدء إلحقاق  ةأن حديث رسول اهللا عن سبعة أحرف هو من نقطبقال إجنتس و 

تفسريا، ليس له عالقة باختالف القراءات.  35علم القراءات. هلذا احلديث 

نص القرآن على افهام تفسري لفظ "أحرف" يف ذلك يف تغري الثرة ومحلت ك

احلديث بالقراءات. وهلذ الفهم، ينبغي قصر حق التساوي يف إقامة النص القرآين 

 على قراءات السبع. ولذلك، يؤيد كل مذهب قراءاته بالرواية املعتمدة.
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 رأي إجنتس عن علم القراءات، وهي:كانت النقائص عن  .2

 نتس على أن علم القراءات هو املرحلة األوىل للتفسري، مع أنه إجنتسقال إج )1

تعريف  يس إلجنتس رأي عنلاليفهم الفسري بفهم جيد. هذا بالنظر على أنه 

قامة النص القرآين. وملا بل له الرأي عن غرض التفسري، وهو إل. التفسري عنده

بة، فرأى وجد إجنتس على كثرة اختالف قراءات القرآن منذ عهد الصحا

إجنتس على أن تلك الواقعة يقع ألن الصحابة يريدون على محاية وإقامة نص 

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

يتطورا منذ عهد رسول اهللا، ولكن تارخيهما خمتلفان، ألن مصدر علم القراءات 

يصدر من ذهن الرسول قطعي من فم رسول اهللا وأن مصدر التفسري ال

 فحسب، ولكن هناك مصدر أخر وهو اجتهاد املفسر.

ن سبب وجود رأي إجنتس عن سبب اختالف القراءات هو ألن إجنتس إ )2

يف حبثه  اليتمعق على طريقة التعليم يف عهد رسول اهللا الذي يُعمل باللسان

دم سبب اختالف قراءة القرآن هو عرأى إجنتس بأن  وذا، .عن القراءات

وجود نص موحد للقرآن يف أوائل قرن اإلسالم وخلصوصية اخلط العريب الذي 

. وبتلك األسباب، كانت كثري ليس له النقط واحلركات وألجل اجتهاد العلماء

وجود وهذا السبب يف  من اختالف القراءات ألا عند إجنتس هو التفسري.



103 

 

 

 

قبول  غري صحيح ألن طريقة رأي إجنتس عن سبب اختالف القراءات

الصحابة على القرآن باللسان، والصحابة خيتلف طريقة قبوهلم على القرآن على 

حسب هلجتهم. فبهذه الواقعة، انتشر اختالف القراءات يف أول مرة. فإذا، 

سبب اختالف القراءات ليس لعدم الشكل والنقط يف نص القرآن كما قاله 

 إجنتس.

انا ال يفّرق بني القراءة املتواترة عن مصادر القراءات، أحيإجنتس عندما ذكر  )3

وأحيانا، ما أورد إجنتس عن املصادر  والقراءة الشاذة أو املوضوعة أو غريها.

القراءات. وكذلك، خلط إجنتس على املصدر املوثوق به بذلك املتعلقة 

كان يف علم القراءات اإلهتمام على رواية باملصدر املشكوك فيه يف ذكر املثال.  

ا يعمل حلماية نص القرآن الكرمي. فال تقبل القراءات الشاذة القراءات. هذ

واملوضوعة ألا بعيد من نص القرآن ورد من فم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وسلم. 

 االقتراحات  . ب

فلو كان التاريخ  غريه.ال ميكن لنا تو يف املاضي حدث الذي شيئ الالتاريخ هو  .1

إذا كان ببحث علمي معتمد على القواعد ال أن ننسخها، إ، فال ميكن لنا املعتمد
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إجنتس يف حبثه املعتربة خشية الوقوع على االخطاء القادحة يف النتيجة كما فعل 

 ،عن تطور التفسري يف املرحلة األوىل

ة أن املكتبة الكلية واجلامعة. فعلى اجلامع املستشرقني يفمؤلفات قليل من عدد  .2

 اجلامعة، يف هذهوث العلمية حياء البحإلكثر كتب املستشرقني ت

ستة موضوعات. فمن املمكن للطالب اآلخرين  مذاهب التفسري اإلسالميضم ت .3

البيانات مردود ن وجدوا إاألخرى سوى هذا املوضوع  البحث عن املوضوعات

 عنها يف ذلك الكتاب.

راب االضطاستعملها إجنتس عن املرحلة األوىل للتفسري ال ختلو عن الروايات اليت  .4

 حتقيق تلك الروايات. ن ختريج أوير ن املمكن للطالب األخوالتشكيك، فم


