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ب  

  ملخص البحث
  

مذاهب التفسري "يتناول هذا البحث شبهات جولدزيهر حول القراءات القرآنية يف كتابه 
، ويركز على حتليل آرائه حول اختالفات القراءات القرآنية وطريقته يف "اإلسالمي
. ويهدف البحث إىل الرد على الشبهات اليت أثارها خالل دراسته للقراءات. معاجلتها

لى املنهج اإلستقرائي والتحليلي وذلك لغرض حتليل املعلومات ذات واعتمد البحث ع
جولدزيهر  الصلة باملوضوع، كما استخدم البحث املنهج املقارن يف املقارنة بني منهج

وتشري نتائج البحث إىل أن الشبهات اليت . ومنهج القراء يف قبول القراءات الصحيحة
تستند إىل حجة علمية موضوعية، بل كان أثارها جولدزيهر يف اختالفات القراءات ال 

يعتمد على مفاهيمه اخلاصة والوجدان والبصرية، وإضافة إىل ذلك، مل يعتمد جولدزيهر يف 
  .دراسته على املنهج العلمي الذي وضعه القراء يف قبول القراءات



ج  

ABSTRACT  
 
 This study examines Goldziher's skepticism on al-Qira’at al-Qur’aniyyah 
(multiple reading of the Qur’an) in his book entitled "Madhahib al-Tafsir al-Islami" 
(Islamic exegesis sects). It analyzes Goldziher's assertions related to the divergence in 
the reading of the Qur’an and his style in presenting those assertions. This study aims 
to refute Goldziher’s skepticism that has influenced in his study of al-Qira’at. This 
study relies upon deductive and analytic methodologies by analyzing all relevant data. 
This study employs comparative methodology when comparing the approach used by 
Goldziher and the Qurra’ in approving the authenticity of Qira’at. The findings of this 
study show that Goldziher did not rely upon the scientific evidence for his assertions 
on the divergence of al-Qira’at, rather he relied on his personal precepts, sentiments 
and emotions in its stead, which is totally invalid in the study of the Qira’at. In 
addition, he also did not use the scientific methodology, which had been applied by 
the Qurra’ in approving the Qira’at. 
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و  

  سالمية العاملية مباليزيااجلامعة اإل
  إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام غري املنشورة

   حمفوظة لـ وان حسن بن وان أمحد٢٠٠٤حقوق الطبع 
  "مذاهب التفسري اإلسالمي"شبهات جولدزيهر حول القراءات القرآنية يف كتاب 

آلة (شكل وبأي صورة ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشورة يف أي 
مبا يف ذلك اإلستنتاج أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من ) كانت أو إلكترونية أوغريها
  :الباحث إال يف احلاالت اآلنية

ميكن لآلخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غري املنشور يف كتابام بشرط . ١
  .سبةاالعتراف بفضل صاحب النص املقتبس وتوثيق النص بصورة منا

بشكل الطبع أو (يكون للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ومكتبتها حق اإلستنساخ . ٢
  .ألغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس ألغراض البيع العام) بصورة آلية

يكون ملكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا حق استخراج نسخ من هذا غري املنشور . ٣
  .جلامعات ومراكز البحوث األخرىإذا طلبتها مكتبات ا

سيزود الباحث مكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا بعنوانه مع إعالمها عند تغري . ٤
  .العنوان

سيتم االتصال الباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غري . ٥
وإذا مل يستحب . يف املكتبةاملنشور لألفراد من خالل عنوانه الربيدي أو اإللكتروين املتوفر 

الباحث خالل عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة املوجهو إليه، ستقوم مكتبة اجلامعة 
  .اإلسالمية العاملية مباليزيا باستخدام حقها يف تزويد املطالبني به

  
  وان حسن بن وان أمحد: اكد هذا اإلقرار

.........................          .....................  
  التاريخ                التوقيع

 
 

  



ز  

  

  شكر وتقدير
  

أتقدم خبالص الشكر وفائق التقدير إىل أستاذي الكرمي املشرف على الرسالة،   
، على ما بذله من جهد لقراءة البحث وإسداء النصح والتوجيهات عمار فاضل /الدكتور

  .طوال فترة اإلشراف، جزاه اهللا عين كل خري
  

 املمتحن الثاين على قراءته الرسالة وما أبداه رغوثعبد العزيز ب /وأشكر الدكتور  
  .من مالحظات

  

وال يفوتين أن أشكر كل من ساعدين على إجناز هذه الرسالة بتوجيه أو نصيحة أو   
  .تشجيع، فلكل هؤالء هلم مين اإلمتنان والتقدير جزاهم اهللا خريا

  

عة اإلسالمية وكذلك ال يفوتين أن أقدم شكري ملركز الدراسات العليا باجلام  
العاملية، كما أشكر اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، إدراة وأساتذة، على إعطائي فرصة 
إمتام الدراسة، وكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، خصوصا قسم القرآن والسنة، 

  . رئيس القسم، فجزاهم اهللا خرياإمساعيل عبداهللا /وعلى رأسهم الدكتور
  

ل اهللا الذي ال إله إال هو، احلنان املنان، بديع السماوات واألرض ذو وأخريا، اسأ  
اجلالل واإلكرام أن يتقبل مجيع عملي خالصا لوجهه الكرمي وأن يرزقين القبول إنه مسيع 

  .عليم
  



ح  

  فهرس املوضوعات
  ب                   ملخص البحث

  ج               ملخص البحث باللغة اإلجنليزية
  د                    صفحة القبول

  هـ                      قراراإل
  و                     شكر وتقدير

  ز                   فهرس املوضوعات
 

  : الفصل األول
  ٢                      مقدمة

  ٣                   إشكالية البحث
  ٤                   أهداف البحث
  ٤                    حدود البحث

  ٥                  الدراسات السابقة
  ٧                    منهج البحث
  ٨                    هيكل البحث

  
  ١٠           الدراسة عن القراءات القرآنية: الفصل الثاين
  ١١         القراءات القرآنية وتعريفها وأنواعها: املبحث األول
  ١١          تعريف القراءات لغة واصطالحا: املطلب األول
  ١٤                أنواع القراءات: املطلب الثاين
  ٢٠        منهج القراء يف دراسة القراءات القرآنية: املطلب الثالث

  
  ٢٨        شبهات جولدزيهر حول القراءات القرآنية: لثالفصل الثا

  ٢٩            الشبهة األوىل والرد عليها: املطلب األول



ط  

  ٣٣            الشبهة الثانية والرد عليها: املطلب الثاين
  ٤٠            الشبهة الثالثة والرد عليها: املطلب الثالث
  ٤٤            الشبهة الرابعة والرد عليها: املطلب الرابع
  ٥٠            الشبهة اخلامسة والرد عليها: مساملطلب اخلا

  ٥٥            الشبهة السادسة والرد عليها: املطلب السادس
  ٥٩            الشبهة السابعة والرد عليها: املطلب السابع

  
  ٦٥    املنهج املعتمد عند جولدزيهر يف دراسة القراءات القرآنية: الفصل الرابع
  ٦٦          راملنهج اإلستداليل عند جولدزيه: املبحث األول
  ٦٦          منهج جولدزيهر يف دراساته اإلسالمية: املطلب األول
  ٦٨        منهج جولدزيهر يف دراسة القراءات القرآنية: املطلب الثاين
  املقارنة بني املنهجني؛ منهج جولدزيهر ومنهج القراء يف دراستهما  :املطلب الثالث

  ٧٢                للقراءات
  ٧٦                      اخلامتة

  ٧٩                 جع واملصادرقائمة املرا
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  الفصل األول

     

  مقدمة

   إشكالية البحث
  أهداف البحث
  حدود البحث

  الدراسات السابقة
  منهج البحث
 هيكل البحث



 ٢ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  مقدمة

  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وأصحابه 

  :أما بعد. أمجعني
  

بعني اإلنصاف مدى اعتماد احلضارة الغربية يظهر جليا لكل ناظر يف تاريخ األمم 
يف أول نشأا على منتجات احلضارة اإلسالمية، سواء أكان ذلك يف اجلانب العلمي 

وإن تصفح املخطوطات القدمية وخاصة ما بني القرن السابع والقرن . التطبيقي أو النظري
مة اإلسالمية، يتبني للمرء الثالث عشر امليالدي؛ واليت متثل الفترة األكثر خصوبة إلبداع األ

صحة هذا القول، وإن كان أكثر الغربيني ال يعترفون بذلك إما بنفيه مطلقا، أو حصره يف 
واعتماد احلضارة الغربية على احلضارة اإلسالمية كانت نتيجته ما . جماالت قليلة جدا

اليت قدمها يعرف بالنهضة األوروبية احلديثة أو عصر التنوير، وكان جزاء هذه اخلدمات 
العامل اإلسالمي للغرب ظهور احلركات االستعمارية، وكان العامل اإلسالمي اهلدف 

  .الرئيسي نظرا ملا يتمتع به من موروث حضاري، وإمكانات طبيعية وبشرية
 

، نشأت العلوم احلديثة، وظهرت يةوروباألويف هذا العصر أي عصر النهضة 
 البلدان برحالت علمية إىليف القيام وروبيون ألشرع ا يثالتيارات الفكرية املتنوعة، ح

ومن هذه التيارات اليت نشأت . اإلسالمية املشهورة بالعلوم واملعارف والثقافات وغري ذلك
   .حركة االستشراق يف أوروبا يف ذلك الوقت

  

حركة نشأت على أكتاف املبشرين بعد احلروب الصليبية اليت عمت  االستشراقو
ل  شك أن موقف املبشرين املستشرقني كان موقفا رافضا لنبوة الرسووال. العامل اإلسالمي

 وحول القرآن ،أثاروا شبهات خمتلفة حول اإلسالم بوجه عامحيث ، صلى اهللا عليه وسلم



 ٣ 

 بغية تشكيك املسلمني يف دينهم ، بوجه خاصصلى اهللا عليه وسلمالكرمي والرسول 
  .وإضعاف ثقتهم بتراثهم

  

رز هؤالء املستشرقني الذين تصدوا لدراسة اإلسالم دراسة أحد أبجولدزيهر ويعد 
والذي . علمية معمقة، حىت أطلق عليه شيخ املستشرقني، وكل من جاء بعده اعتمد عليه

يؤسف له أن هؤالء القوم مل يكونوا منصفني، ومل يكن اهلدف من وراء مثل هذه 
ساسي التشكيك يف الدين الدراسات اعتماد املوضوعية واإلنصاف، وإمنا كان غرضهم األ

اإلسالمي ونزع مهابته من قلوب أتباعه، وزرع الشكوك، رغبة منهم يف أن يكون مصري 
  . اإلسالم هو نفسه مصري الديانة اليهودية والنصرانية وما عرفاه من التهميش واإلقصاء

 

 وقد ضمن حبثه. القراءات القرآنيةومن بني الدراسات اليت قام ا دراسته حول 
حيث أثار العديد من الشبهات ، "مذاهب التفسري اإلسالمي"هذا الفصل األول من كتابه 

 دف الوصول إىل عدم صحة الكتاب العزيز وأنه قد تعرضت له القراءات القرآنيةحول 
اليد البشرية بالتحريف والتزييف، وتوصل يف آخر دراسته تلك إىل نتائج خطرية تنبئ عن 

 الذي اتبعه، وما تبع ذلك من سوء فهم ألغلب الغربيني لإلسالم، سوء نيته وزيف املنهج
  .ووقع الكثري من أبناء اإلسالم يف هذا الفخ الفكري

  

ونظرا خلطورة هذه الشبهات، وخاصة أن العديد من الباحثني ال يزال يثريها حىت 
ن أمجع يف عصرنا احلاضر، واعتماد الكثري منهم على كتابات هذا املستشرق، فإين رأيت أ

هذه الشبهات املتعلقة بالقراءات القرآنية ودراستها دراسة علمية وتفنيدها باألدلة واحلجج 
  .الدامغة

  

  إشكالية البحث
  

حول القراءات القرآنية   هذا البحث إىل مناقشة آراء املستشرق جولدزيهريهدف
اهب التفسري مذ"يف كتابه املترجم إىل اللغة العربية املسمى بـوالشبهات اليت أثارها 



 ٤ 

 Die Richtunger der: "وهذا الكتاب كُِتب باللغة األملانية  بعنوان١".اإلسالمي

Islamischen Koranaulegung".القرآن حول  ه املستشرقني بأحباثبني جولدزيهر  واشتهر٢
جهودا فيه هو أحد املوضوعات اليت بذل و القراءات القرآنية، ومنها. الكرمي وما يتعلق به

القرآن  " دينهم، ويف دستور حياميفللطعن يف اإلسالم، وتشكيك املسلمني كبرية 
   ."العظيم

 

  أهداف البحث
  

  -:أما أهداف البحث فتتلخص فيما يلي
  

،  القراءات القرآنيةلرد على الشبهات اليت أثارها املستشرق اري جولدزيهر حولا )١
خالل  والرد على آرائه من ، يف هذا البابوحماولة إزالة الغموض واللبس الذي عرضه

ن العظيم آ علماء املسلمني بغية الدفاع عن الدين اإلسالمي بصفة عامة والقرردود
  .خاصة

 . ملستشرق جولدزيهر حول القراءات القرآنية ا أفكار علىتحليلال )٢

 إغناء املكتبة اإلسالمية ذا النوع من يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل  )٣
  . باملوضوعتعلقةاملالبحوث العلمية 

  
  حدود البحث

  

سريكز هذا البحث على دراسة شبهات جولدزيهر حول القراءات القرآنية من   
للمستشرق املذكور والذي  " مذاهب التفسري اإلسالمي"خالل الفصل األول من كتاب 

ترجم إىل اللغة العربية، كما تنبغي اإلشارة إىل أن حدود حبثي متعلق ذا الفصل فقط دون 
  .قية الفصول، كما أنين لن أتعرض لبقية الكتب اليت ألفها جولدزيهرب

                                                
 
، ٥.دار أقراء، ط: بريوت ( مذاهب التفسري اإلسالمي للعامل املستشرق اجتنس جولدزيهرالنجار، عبد احلليم، ١

  ).م١٩٩٢
٢
 J. Schacht, s.v., Qira’at in The Encyclopedia of Islam (Leiden: Brill, ٢٠٠٠), vol. ٥, p.٨٣. 



 ٥ 

 

  الدراسات السابقة
  

 البحث من  عالقة مبوضوعاهلاليت  بعض الكتبسيعرض الباحث يف هذا املقام 
   :ومن بني تلك الكتب. قريب أو بعيد

  

القراءات وأثرها يف التفسري " بعنوانحممد عمر بن سامل بازمول ما كتبه 

وتطورها وثبوا يف اإلسالم القراءات ركز الكتاب حبثه على قضية  ، وقد٣"حكامواأل
ويف الباب الثالث .  النصوص القرآنيةتفسريما ترتب عليها من اآلثار يف  وهاسبب اختالف

من الكتاب تكلم الكاتب عن موضوع الشبهات اليت أثارها املستشرق جولدزيهر حول 
فذكر الكاتب ردودا من العلماء " ذاهب التفسري اإلسالميم"القراءات القرآنية يف كتابه 

لشبهاته وإجابتهم عليها، ولكن رغم هذا فإن تناول الكاتب للموضوع مل يكن دقيقا 
وميكن . مستوفيا، حيث أنه مل يتعرض لبيان املنهج الذي اعتمد عليه جولدزيهر يف حبثه

ه بعض الشبهات والرد االستفادة من البحث من خالل حسن عرضه للموضوع وتناول
  .عليها

  

معجم "  كتاب وضعاأما الدكتور عبد العال سامل والدكتور أمحد خمتار عمر، فقد 

 املباحث يشتمل الكتاب على ٤."القراءات القرآنية مع مقدمة يف القراءات وأشهر القراء
  صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللاتعلق بالقراءات الصحيحة اليت رواها أصحاب الرسولم

ملصادر األساسية للقراءات السبع والعشر واألربع عشرة اويشتمل أيضا . تعاىل عنهم
الشبهات اليت عرضها املستشرقون وخاصة املستشرق وقد تناول الكتاب ذكر . والشاذة

  . اجلانب النقدي يف الكتاب قليل إال أنحول القراءات القرآنية،اري جولدزيهر 
  

                                                
، ١.، ط اهلجرة دار: اململكة العربية السعودية (القراءات وأثرها يف التفسري واألحكامل، حممد بن عمر بن سامل، ازموب٣

  ).م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧
: ردناأل (معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف القراءات وأشهر القراء وعمر ، أمحد خمتار، ؛مكرم، عبد العال سامل٤

   .)م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٢، ١.مطبوعة جامعة الكويت، ط



 ٦ 

، وهو ٥"التفسري واملفسرون: "هيب حبثا بعنوانوكتب الدكتور حممد حسني الذ
حبث عن نشأة التفسري وتطوره، وعن مناهج املفسرين وطرائقهم يف شرح كتاب اهللا 
تعاىل، وعن ألوان التفسري وعن أشهر طوائف املسلمني يف التفسري، وعن ألوان التفسري يف 

  .العصر احلديث
  

تاب لتخصصه يف بيان فرغم أن موضوع القراءات مل يكن أحد مقاصد الك
موضوع التفسري، لكن املؤلف تناول بشكل بسيط آراء جولدزيهر حول القراءات القرآنية 
يف بعض الصفحات، وذكر مع ذلك الردود اليت وجهت إليه، مما جعل الباحث يدمج هذه 

إضافة إىل أن الكتاب مفيد للباحث يف إعطائه صورة شاملة . الكتاب يف دارساته السابقة
  . ر علوم القراءات ولألطوار اليت مر التطو

  

 ٦"مناهل العرفان يف علوم القرآن: "وهناك كتاب آخر يتعلق باملوضوع بعنوان
حملمد عبد العظيم الزرقاين، تكلم فيه املؤلف عن علوم القرآن من حيث نزوله، وترتيبه، 

. تعلق بالقرآن الكرميومجعه، وأسباب نزوله، واملكي واملدين، وما إىل ذلك من العلوم اليت ت
ولقد ضمنت الكتاب الدراسات السابقة الشتماله على مبحث القراءات القرآنية أثناء  

ويعترب الكتاب من . الكالم عن مسألة األحرف السبعة، وقد ذكر أيضا أنواع القراءات
 الكتب املهمة املعتمدة يف علوم القرآن، واليت سوف يستفيد منها الباحث يف معرفة ضوابظ

  .قبول القراءات الصحيحة
  

، درس فيه ٧"تأويل مشكل القرآن: "ولقد قدم عبد اهللا بن مسلم حبثا بعنوان
الناسخ واملنسوخ، واالختالفات بني القراء يف قراءة : مشاكل تتعلق بالقرآن الكرمي مثل

الرد على امللحدين يف "إضافة إىل ذلك، عقد املؤلف بابا بعنوان . بعض اآليات القرآنية
  . تكلم فيه عن أسباب اختالف القراءات والرد على منكريها" وجوه القراءات

                                                
 .).ت.، د.ن.د.: م.د (التفسري واملفسرونالذهيب، حممد حسني،  ٥
املكتبة العصرية، : بريوت(حممد أبو الفضل إبراهيم : ، احملققمناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، حممد عبد العظيم،  ٦

 ).م١٩٧٢ -هـ ١١٣٩١، ٢.ط
 .).ت.مكتبة العلمية، د.: م.د (ويل مشكل القرآنتأابن قتيبة، أبو حممد عبداهللا بن مسلم،  ٧



 ٧ 

ن               ا بعنو ع  ملوضو با يتعلق  خر  آ ب  كتا ت            :   " و للهجا ا و ت  ا ء ا لقر لفه   ٨" ا أ    
عبد الوهاب محودة، وقد درس فيه القراءات من الناحية التارخيية، وتطورها، وتدوينها،                                         

لك            ذ ىل  إ ما  و مها  قسا أ ا           .   و ا  هذ من  لعاشر  ا لفصل  ا عن           ويف  ملؤلف  ا لكتاب، حتدث 
ذكر فيه آراء جولدزيهر حوهلا، مث رد عليه معتمدا يف رده على                           "   جولدزيهر والقراءات           " 

  . املالحظات اليت أبداها املترجم لكتاب جولدزيهر، وهو الدكتور عبد احلليم النجار
  

القرآن "املعنون بـوهناك مقالة كتبها الدكتور التهامي نقرة ضمن حبثه 

 وقد ٩"مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية" يف كتاب "نواملستشرقو
 والقراءات ، املستشرقون حول القرآن الكرمي بوجه عاماثارهأ يت الشكوكأورد فيها ال
الشبهات اليت عرضها عنايته لدحض لدكتور وجه اويف بداية مقالته . بصفة خاصة
الشبهات مث تكلم على .  اهللا عليه وسلمصلى نبوة الرسول الكرمي حممد حولاملستشرقون 

 الباحث أن املؤلف ويرى ١٠.املتعلقة بالقراءات القرآنيةواليت عرضها املستشرق جولدزيهر 
  . صحة القراءات القرآنيةل املستشرق جولدزيهر يف إنكاره سلكه املنهج الذي يتناولمل 

  

ستشرق جولدزيهر وخالصة القول، إن هذه الدراسات مل تتوسع يف دراسة آراء امل
إال أا متصلة مبوضوع البحث، حيث اكتفت بذكر بعض هذه  حول القراءات القرآنية

  . الشبهات والرد عليها، دون توسع أو بيان للمنهج الذي سلكه هذا املستشرق

  منهج البحث
 

املنهج التحليلي  واالستقرائي، املنهج سوف يتبع الباحث يف معاجلته املوضوع،
وأقصد بذلك . ق اري جولدزيهر وآرائه يف باب القراءات القرآنيةلنصوص املستشر

ومن مث . وشرح الشبهات اليت عرضها جولدزيهر حول موضوع القراءات القرآنيةحتليل 

                                                
 ).م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٨مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة (القراءات واللهجاتمحودة، عبد الوهاب،  ٨
املنظمة العربية : تونس (مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية :، حبث منشورة يفالقرآن واملستشرقونالتهامي نقرة، ٩
   .)م١٩٨٥، ١افة والعلوم، جللتربية والثق

  .٤٧ – ٤٦صدر نفسه، صامل١٠



 ٨ 

. هذه الشبهات تتعارض مع واقع القراءات القرآنية باألدلة العلمية العقلية والنقليةبيان أن 
  .  االستداليل الذي استعمله جولدزيهرهجناملمجع املعلومات حول إضافة إىل 
  

 هيكل البحث

  

  :ما اهليكل العام للبحث فهو كاآليتأ  
 

 :الفصل األول

  مقدمة

   إشكالية البحث
  أهداف البحث
  حدود البحث

  الدراسات السابقة
  منهج البحث

  

  الدراسة عن القراءات القرآنية : الفصل الثاين
 

  يفها وأنواعهاالقراءات القرآنية وتعر: املبحث األول 
 تعريف القراءات لغة واصطالحا: املطلب األول  

  أنواع القراءات: املطلب الثاين 
  منهج القراء يف دراسة القراءات القرآنية: املطلب الثالث  

  

  شبهات جولدزيهر حول القراءات القرآنية :الفصل الثالث

  

  الشبهة األوىل والرد عليها: املطلب األول
  هة الثانية والرد عليهاالشب: املطلب الثاين
  الشبهة الثالثة والرد عليها: املطلب الثالث



 ٩ 

  الشبهة الرابعة والرد عليها: املطلب الرابع
  الشبهة اخلامسة والرد عليها: املطلب اخلامس
  الشبهة السادسة والرد عليها: املطلب السادس

  الشبهة السابعة والرد عليها: املطلب السابع  
  

   جولدزيهر يف دراسة القراءات القرآنيةعنداملعتمد املنهج : الفصل الرابع
  

  املنهج اإلستداليل عند جولدزيهر: املبحث األول  

  منهج جولدزيهر يف دراساته اإلسالمية: املطلب األول  
  هر يف دراسته القراءات القرآنية منهج جولدزي: املطلب الثاين
منهج القراء يف دراستهما املقارنة بني املنهجني؛ منهج جولدزيهر و: املطلب الثالث

  للقراءات      
  

  اخلامتة 

  



 ١٠ 

  الفصل الثاين

  الدراسة عن القراءات القرآنية 
  

  :ويتكون هذا الفصل مبحثا واحدا
  

  القراءات القرآنية، تعريفها وأنواعها: املبحث األول
  

  تعريف القراءات لغة واصطالحا: املطلب األول

  أنواع القراءات: املطلب الثاين

  منهج القراء يف دراسة القراءات القرآنية: املطلب الثالث

  



 ١١ 

  بحث األولامل

  القراءات القرآنية، تعريفها ونشأا وأنواعها

  

وحيتوي هذا املبحث على ثالثة مطالب؛ املطلب األول يف التعريف بالقراءات، 

واملطلب الثاين يف أنواع القراءات، واملطلب الثالث يف منهج القراء يف دراسة القراءات 

  .القرآنية

  

  الحاتعريف القراءات لغة واصط: املطلب األول
  

  القراءات يف اللغة
  

القراءات مجع ومفردها القراءة، وتدور هذه الكلمة يف كثري من القواميس حتت 

 وكل شيء مجعته فقد قرأته، لذلك مسي القرآن ١١.مبعىن اجلمع واالجتماع) ق، ر، أ(مادة 

 ١٢.قرآنا ألنه مجع القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات
 

قرأت الشيء إذا مجعته وضممته بعضه إىل : "ل القائلفالقراءة مصدر من قو

 يف بيت من ١٣ومنه قول عمرو بن كلثوم". ما قرأت الناقة سلى قط: "، كقولك"بعض

  : شعره

  ١٤"هجان اللون مل تقرأ جنينا"
 
 

                                                
؛ وذكريا، ١٧٨ – ١٧٦، ص١، ج.)ت.دار صادر، د: بريوت (لسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  ١١

- هـ ١٤٠٢، ٣.مكتبة اخلاجني، ط: مصر(عبد السالم حممد هارون، : ، احملقق معجم  مقاييس اللغة أمحد بن فارس، أبو احلسني

  .٧٨، ص٥، ج)م١٩٨١
  . ١٠١، ص١، ج.)ت.دار املكتبة احلياة، د.: م.د (تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى، ١٢
١٣
د شاعر جاهلي، من أصحاب املعلقات تويف حنو سنة وغلب، أبو األسن كلثوم بن مالك بن عتاب، من بين تبعمرو  

  .٨٤، ص٥، جاألعالم الزركلي،: نظرا ،هـ٤٠
  .١٢٨، ص١، جلسان العربابن منظور، : أي األبيض اخلالص أي لوا أبيض، انظر" هجان اللون" ١٤



 ١٢ 

مل تقرأ "ويف قول آخر ". أي مل تضنن رمحا على ولد: مل تقرأ جنينا: "ويعين بقوله

  ١٦".أي لفظت به جمموعا: قرأت القرآن على هذا "عىن  وم١٥".أي مل تلقه: جنينا
 

الظهور واخلروج على وجه "أما ابن القيم اجلوزية فإنه عرف كلمة قرأ مبعىن 

، ومنه قراءة القرآن ألن قارئه يظهره وخيرجه مقدرا حمدودا ال يزيد وال "التوقيت والتحديد

  ١٧.ينقص
 

  القراءات يف االصطالح   
 

  :  دة تعاريف للقراءات القرآنية اصطالحا، منهاوردت عند املفسرين ع 
  

  :١٨)هـ٧٤٥ – ٦٥٣(تعريف أيب حيان األندلسي  .١

  ١٩".يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات: وقولنا"
  

  : ٢٠)م٧٩٤ت (تعريف بدر الدين الزركشي  .٢

يفياا من والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكورة يف كتابة احلروف أو ك"

 ٢١".ختفيف وتثقيل وغريمها
  

 :٢٢)هـ٨٣٣ت (تعريف ابن اجلزري  .٣

                                                
  .١٢٨، ص، لسان العربابن منظور١٥
  .١٠٣ – ١٠٢، ص١، جتاج العروسي، ؛ والزبيد١٢٨، ص١، جلسان العربابن منظور،  ١٦
شعيب وعبد القادر األرنؤوط : ، احملققزاد املعاد يف هدي خري العباداجلوزية، حممد بن علي بن أيب بكر الزرعي،  ١٧

  .٢٣٥، ص٥، ج) هـ١٤٠٥، ٧.مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(
ن األندلسي، من كبار علماء العربية حممد بن يوسف بنعلي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي املعروف بأيب حيا ١٨

  .٢٣٥، ص٧، جاألعالمالزركلي، : والتفسري، انظر
  .١٤، ص١، ج)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٣دار الفكر، .: م. د (تفسري البحر احمليطأبو حيان، حممد بن يوسف،  ١٩
هـ، أحد علماء الفقه ٧٤٥اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهللا بن ار الزركشي املعروف بالزركشي، ولد بالقاهرة سنة  ٢٠

  .٦٠، ص٦، جاألعالمالزركلي، : واحلديث والتفسري وأصول الدين، انظر
منشورات : بريوت(حممد أبو الفضيل إبراهيم : ، احملقق الربهان يف علوم القرآنالزركشي، بدر الدين حممد بن عبداهللا، ٢١

  .٣١٨، ص١، ج.)ت.املكتبة املصرية، د
ي بن يوسف، أبو اخلري، مشس الدين الشهري بابن اجلزري، شيخ اإلقراء يف زمانه، من حممد بن حممد بن حممد بن عل ٢٢

  .٤٥، ص٧، جاألعالمالزركلي، : حفاظ احلديث، ولد ونشأ يف دمشق ومات يف شرياز، انظر



 ١٣ 

  ٢٣".القراءات علم بكيفية أداء القرآن واختالفها بعزو الناقلة"
  

  :٢٤)هـ٩١١ت (تعريف جالل الدين السيوطي . ٤

ومما : عرف السيوطي القراءات أثناء حديثه عن العايل، من أسانيد القرآن، وقال"

الذي ألهل احلديث تقسيم  القراء أحوال اإلسناد إىل قراءة يشبه هذا التقسيم 

ورواية وطريق ووجه، فاخلالف إن كان ألحد األئمة السبعة أو العشرة أو حنوهم، 

  ٢٥...".واتفقت عليه الطرق والروايات فهو قراءة
  

  :٢٦)هـ٩٢٣ت (تعريف شهاب الدين القسطالين  .٥

الفهم يف اللغة واإلعراب واحلذف علم يعرف منه اتفاق الناقلني لكتاب اهللا واخت"

واإلثبات، والتحريك واإلسكان والفصل واالتصال وغري ذلك من هيئة النطق 

  ٢٧".واإلبدال من حيث السماع
  

  :٢٨تعريف الزرقاين .٦

مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفا به غريه يف النطق بالقرآن الكرمي مع "

هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت 

  ٢٩".هيئاا
    

                                                
، )م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار الكتب العلمية، : بريوت (منجد املقرئني ومرشد الطالبنيابن اجلزري، حممد بن حممد،  ٢٣

  .٣ص
 ٦٠٠عبد الرمحن أيب بكر حممد ابن السابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له حنو  ٢٤

: مصنف، نشأ يف القاهرة يتيما، ومل يبلغ أربعني سنة حىت اعتزل الناس وخال بنفسه يف روضة املقياس على النيل حىت توىف، انظر

  .٣٠١، ص٣، جاألعالمالزركلي، 
 - هـ ١٣٧مصطفى البايب احلليب وأوالده، : القاهرة (ناإلتقان يف علوم القرآلسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، ا ٢٥

  .٢٠٩، ص١، ج)م١٩٥١
أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين املصري، أبو العباس شهاب الدين، من علماء احلديث، مولده ووفاته  ٢٦

  .٢٣٢، ص١، جألعالماالزركلي، : بالقاهرة، انظر
  .٢٠٩، ص١، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  ٢٧
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 ١٤ 

وقال الدكتور حممد بن عمر ملا حتدث عن تعريف العلماء لعلم القراءات بأن كل   

  :٣٠التعاريف تركز على األمور اآلتية

  .موضع االختالف يف القراءات .١

 .النقل الصحيح سواء كان متواترا أم آحادا .٢

 .حقيقة االختالف بني القراءات .٣
 

" كر الدكتور حممد بن عمر عن تعريفه للقراءات باعتباره علما مدونا هو وذ

جمموع املسائل املتعلقة باختالف الناقلني لكتاب اهللا تعاىل يف احلذف واإلثبات والتحريك 

  ٣١".واإلسكان والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع
  

على تعريف لدكتور حممد بن عمر يف كتابه ويعتمد الباحث يف تعريف القراءات 

  . ألن تعريفه يشتمل على علم القراءات كلها" القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام"

  

  أنواع القراءات: املطلب الثاين
  

قسمت القراءات القرآنية إىل نوعني، وهي القراءات من جهة النقل وثانيهما   

  .القراءات من جهة القبول
  

   القراءات من جهة النقل:النوع األول
  

  :وتنقسم القراءات من جهة النقل إىل قسمني

 من غري تعيني عدد على –قراءة متواترة، وهي اليت رواها مجاعة عن مجاعة  .١

  ٣٢. كذا إىل منتهاها ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب–الصحيح 

                                                
  .١١٢، ص١، جالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكامبازمول،  ٣٠
  .١١٢، ص١املصدر نفسه، ج ٣١

 .١٧٩، صمباحث يف علوم القرآن؛ والقطان، ٦٥، صمنجد املقرئنيابن اجلزري، ٣٢   



 ١٥ 

م قراءة آحاد، وهي القراءة اليت صح سندها ومل يبلغ حد التواتر، ووافقت رس .٢

، ٣٣املصحف ولو احتماال، ووافقت وجها من العربية، واشتهر عند القراء بالقبول

 : وتنقسم هذه القراءة إىل نوعني

قراءة مشهورة، وهي القراءة اليت فيها شرط من شروط القراءة   . أ

  ٣٤.اآلحاد

قراءة غري مشهورة، وهي القراءة اليت اختل فيها شرط من شروط   . ب

  ٣٥.القراءة اآلحاد
  

 قتادة وابن مسعود واليت شك فيها عليها أن القراءات اليت عثرومثال ذلك، 

  ٣٦.ال خيتلف العلماء يف قبوهلااليت جولدزيهر، فإن قرائتهما من ضمن قراءة آحاد و

  

  .القراءات من جهة القبول: النوع الثاين
  

  :وينقسم هذا النوع إىل ثالثة أقسام
  

  :القراءات املقبولة، وهي قسمني. ١

ترة، وهذه القراءة هي اليت جاءت عن طريق أئمة القراء القراءة املتوا   أ

 ٣٧.السبعة
  

قال قد أجيبت ﴿:  يف قوله تعاىل٣٨القراءة اآلحاد، ومثاهلا قراءة ابن ذكوان   ب

                                                
 .١٦، صمنجد املقرئني ومرشد الطالبنيابن اجلزري، ٣٣  

 .١٥املصدر نفسه، ص٣٤  

 .١٦املصدر السابق، ص٣٥  
اختالف القراءات بسبب مالحظة " لقراءة قتادة يف مسألة ٣٢ملوضوع سيبحث يف الفصل الثالث، انظر صفحة  هذا ا٣٦

  ".التبديل يف اللفظ القرآين من أسباب اختالف القراءات" لقراءة ابن مسعود يف مسألة ٥٤وصفحة " موضوعية

ثري، وأيب عمرو زبان بن العالء البصري، وعبداهللا بن  أئمة القراء السبعة هم نافع بن عبد الرمحن املدين، وعبداهللا بن ك٣٧  

مكرم؛ : عامر اليحصيب، وعاصم بن أيب جنود الكويف، ومحزة الزيات، وعلي بن محزة الكسائي، انظر تراجم موجزة للقراء السبعة يف

 .٨٠ – ٧٩، ص١، جمعجم القراءات القرآنيةوعمر، 

 بن عمرو بن حسان ابن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو، وأبو حممد عبداهللا بن أمحد بن بشري، ويقال نشر بن ذكوان٣٨  

 .٤٠٤، ص١، جغاية النهايةابن اجلزري، :  هـ، انظر٢٤٢القرشي الفهري الدمشقي، إمام شهري ثقة، تويف سنة 


