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 القرار والحكم

قضية القراءات في تفسير الجاللين )دراسة  تمت مناقشة هذا البحث العلمي وعنوانه: " 
والعلوم اإلنسانية أمام لجنة المناقشة والحكم بكلية أصول الدين تحليلية عن أنواع القراءات("، 

 (+A) 18، 8 على درجة  الجمعة يوم مية الحكومية بنجرماسين، وذل جامعة أنتساري اإلسال
 .(S.Ag)وقد تم قبولها شرطا للحصول على الدرجة الجامعية األولى 

 م  8101 يناير 0 بنجرماسين،                       
 ه 0001ربيع اآلخر 82                 

 المناقشةلجنة 
 عضورئيس اللجنة و 

 
 الماجستير تنور هداي الدكتور
 012212828111110118رقم التوظيف : 

 المناقش األول وعضو
 

 
 الماجستيرعبد الله كريم الحاج  الدكتوراألستاذ 

 012012800112110111: رقم التوظيف
  

 وعضو المناقش الثاني
 

  الماجستيرالدكتور سيف الدين 
 018818000128110118 التوظيف: رقم

 وعضو لثالمناقش الثا
 
 
  الماجستير الحاج ابن عربى

 012010800112110118 رقم التوظيف:
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 الماجستيرالدكتور عرفان نور 

 012010008111080118رقم التوظيف: 



 ه

 

 

 شعار

َر ِمَن اْلُقْرَءاِن   فَاقْ َرُءْوا َماتَ َيسَّ

 (18)المزمل: 
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 التمهيدكلمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نستغفره، ونعوذ بالله الحمدلله نحمده ونستعينه و 

على أشرف األنبياء و  السالمضل له ومن يضلله فال هادي له، والصالة و الله فال م من يهد

 على آله و صحبه المهديين. وبعد :المرسلين و 

 علننيّ  للخننالا المتعننال العايننا الغفننار الننذي قنند منننّ   مننن خننالل هننذه السنناور سننانتاول شننكرا  

لتقديم بحث جامعي طبعا  لذل  تكليف الدراسنية األكادمينة غ ىننى للانال  عنن تركهنا  عظيما منا

 ي( فننS.Agللحصننول علننى الشننهادة الجامعيننة األولننى ) التنني وجبننت توافرهننا شننرو الألنهننا شننر  مننن 

ن والتفسننير بجامعننة آالعلننوم اإلنسننانية شننعبة علننوم القننر ن والتفسننير  بكليننة أصننول  النندين و آعلننوم  القننر 

تفسنننير الجاللنننين  قضنننية القنننراءات فننني "أنتسننناري اإلسنننالمية الحكومينننة بنجرماسنننين تحنننت عننننوان: 

 ."أنواع القراءات(اسة تحليلية عن )در 

سنتيعا  لجواننب ذاا التكلينف فندون حصنره خنر  القتناد لعلمي بنالعجا عنن اإلحاطنة واغ

وفت األكباد، فال يفى بهذا التكليف الكبينر والبحنر الااحنر بانون الكتنب ومضنامين األسنفار فضنال  

اج إلننى وبجانننب آخننر يحتنن .عننن هننذه األورال والسنناور، فمثلننه بحاجننة إلننى دراسننات طويلننة وعميقننة

 يمننا يننن دماحنننات والمعلومننات وىيننر ذلنن  المسنناعدات والعنايننات واإلرشننادات والتوجيهننات واإلقتر 

 هذا البحث نحو الكمال والتمام.

البنو  بكلمنات طالمنا اكنتها بهنا صندري وفناء وعرفاننا، وأولنى هنذه  وفي نهاية الماناف أودّ  

ذين مننا لنمتندادا لغنراو والنندّي الالكلمنات دعنوات رننارعات إلنى ر  البرينات أن يجعننل عملني هننذا ا



 ز

 

لننننى مننننن لننننه ينننند المسنننناعدة ، ثننننم إلهمنننناو  ىلنننن والعنايننننة يننننين اللننننه أن يكتننننب التوفينننناصننننابرين داع زاغ

 سمآئهم، ىير أني أخص بالذكر رسميا غحسيا:أستعرارا بذكر اوالمساهمة 

ح مننكلية أصول الندين والعلنوم اإلنسنانية النذي قند الماجستير. عميد  عرفان نور الدكتور  .أ

 .العلمي بحثال اقرارته بإجراء المناقشة على هذ

بكلينة أصنول الندين علنوم القنرآن والتفسنير رئنيس شنعبة  ،الماجسنتير تالدكتور ننور هنداي . 

 .بنجرماسين والعلوم اإلنسانية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية

ر  والحننننناج ابنننننن عربنننننى الماجسنننننتي ،المشنننننرف األولكالماجسنننننتير   سنننننيف الننننندين الننننندكتور .ج

كالمشننننرف الثنننناني، )حفظهمننننا اللننننه( اللننننذين قنننند بسنننناا ينننندي المسنننناعدات والعنايننننات 

واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات واغقتراحات والمعلومات وىير ذل  منا ين دي هنذا 

 البحث إلى حد التمام.

وأقننول شننكرا جننايال  ألبنني المحبننو   المرحننوم زيننن النندين، وأمنني المحبوبننة أسننمه أدعننو  .د

أن يغفنننر اللنننه لهمنننا  -ألن أكنننون ابننننا صنننالحا-اللنننذين دعنننوا لنننى كنننل ينننوم وليلنننةاللنننه لهمنننا 

 ويرحمهما كما ربياني صغيرا ويبعثهما فى زمرة الصالحين.

وغ أفنوت الشننكر الجاينل لجميننع المحارننرين والمحارنرات بكليننة أصنول النندين والعلننوم  .ه

   احدا واحدا.اإلنسانية واألخص في المشروع الخاص للعلماء وغ يمكننى أن أذكر و 

محمد زرقى وحيودى، عبند النرحمن البصنيري، فاريننى، أحمند ي وانخوالشكر الجايل إل .و

جينادى، محمنند ننور عصننرى، وىينرهم الننذين غ يسننع المقنام لننذكر جمنيعهم. جننااهم اللننه 

 خير الجااء، وعسى الله أن يجمعنا في جنته النعيم. آمين.



 ح

 

البحنث العلمني، فمنا أحسنن للقنارئين أن وغ يفوت لى من النقصنان والخانا فني كتابنة هنذا 

 يقترحوا لى باقتراحات إصالحية. عسى الله أن ينفع هذا البحث العلمي لى وللقارئين عامة، آمين.
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