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 بيان أصلية الكتابة

  البيان:أان ادلوقعة ذلذا 

 : سانية  اإلسم

 2222266661:   رقم القيد

 2111مايو  6: آمونيت،  اتريخ البالد

 م القرآن والتفسري ادلشروع اخلاصو : عل  الشعبة

 و العلوم اإلنسانية : أصول الدين  الكلية

 طريقة قراءة القرآن عند شيخ عبد الرمحن بكرأبني أبن ىذه الرسالة العلمية مبوضوع: "
" من حصول كتابيت حقا )دراسة حتليلية عن قواعد جتويد القرآن(يف كتاب التبيان 

إال كتبت الباحثة من الكتب مع  وليست من كتاابت اآلخرين اليت ادعيتها من كتابيت
، وإن كان يف يوم من األايم نشأ البيان أبهنا نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها  مصادره

 بة والدرجة اليت تنال ألجلها بطلت حكميا وقانونيا.األخر أو بعضها، فالكتا

 

 بنجرماسني02 يوين 6262 م

ه 2222 ذوالقعدة 1  
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 ادلشرف األول

 
 الدكتور سيف الدين ادلاجستري

رقم 
 212221622112202220التوظيف:

 ادلشرف الثاين
 

 
 

 فخري حنيف ادلاجستري
 622222220رقم التوظيف: 

 مبعلوم،

 رئيس شعبة علوم القرآن والتفسري

 

 

 ادلاجستريالدكتور نور ىدايت 

 212221626222202226رقم التوظيف: 

 م 6262يوين  02التاريخ، 
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 القرار واحلكم

طريقة قراءة القرآن عند شيخ عبد الرمحن  : " اوعنواهن ه الرسالة العلميةقشة ىذامتت من
". أمام جلنة ادلناقشة واحلكم بكلية بكر يف كتاب التبيان )دراسة حتليلية عن قواعد جتويد القرآن(

أصول الدين والعلوم اإلنسانية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، وذلك يف اليوم 
وقد مت قبولو شرطا للحصول على  (+A) 1202م على درجة  6262يوين 02الثالاثء، التاريخ 

 .(S. Ag)الدرجة اجلامعة األوىل 

 6262يوين  02 بنجرماسني،

 جلنة ادلناقشة،

 رئيس اللجنة
 

 الدكتور ذكري نروان ادلاجستري
 212126626220262226رقم التوظيف: 

 ادلناقش األول
 

 احلاج ابن عرايب ادلاجستري
 212222622112202226رقم التوظيف: 

 ادلناقش الثاين
 

 
 الدكتور سيف الدين ادلاجستري

 212221622112202220رقم التوظيف:

 الثالثادلناقش 
 

 
 فخري حنيف ادلاجستري

 622222220رقم التوظيف: 
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 ادللخص البحث

تبيان )دراسة كتاب ال بكر يف عبد الرمحن ، طريقة قراءة القرآن عند شيخ2222266661، سانية
ادلشروع  والتفسري م القرآنو عل (، الرسالة العلمية، شعبةالقرآن جتويد حتليلية عن قواعد

.ادلشرف األوىل: 6262اخلاص/اجلامعية األوىل، كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية، 
 حنيف ادلاجستري. الدكتور سيف الدين ادلاجستري. وادلشرف الثاين: فخري

 الكلمة األساسية: طريقة، قراءة القرآن، عبدالرمحن بكر، كتاب التبيان، علم التجويد.

مل اآلن برواية حفص عن عاصم. وأما الطريقة كثر معظم ادلسلمني يف ىذا العايقرؤون و 
الذي يقرؤون بطريقة الشاطبية وطريقة اجلزرية. يعلم كثر األساتيذ يف اإلندونسي خصوصا يسند عن 

قراءة القرآن يف إندونسي مثال أمي و تالويت و اقرأ وغريه، وكان  ة الشاطبية. وكثري من مناىجطريق
وىو منهج التبيان الذي اخلاص ال يوجد يف منهج آخر. منهج صدر عن خارج البالد وديلك 

ستعرف الباحثة يف ىذه الرسالة عن ادلنهج و تبحث الطريقة ما  و خيصص يف قراءتو ابلتهجي.
 يستعمل الشيخ  يف كتابو. 

و على ادلنهجي الكيفي  (Library research)تستخدم ىذه الدراسة يبحث مكتيب 
(Qualitative) ومصدر التبيان يف إتقان قراءة ابلقرآن. ومصدر البياانت الرئيسي مأخوذمن .

البياانت الثنوية مأخوذ من كتب و مقاالت و رسالت و غريه تتعلق ببحث جتويد القرآن. يركز 
ابلتهجي الذي  والباحثة يف ىذه الرسالة العلمية يف خالف الوجو يف طريق الشاطبية و اجلزرية.وحتليل

 كتابو من وجو الطريق. ويبحث أيضا من تصور منهج التبيان. يخ يفيعلم الش

يف إتقان  التبياناستعمال الشيخ يف  ة اليتالطريقواالستنباط من ىذا البحث العلمي أن 
الشاطبية، فهذا يظهر يف كل التهجي. ينجح الغاية  يف ىذا  ةطريقأكثر من  ىي قراءة ابلقرآن

ادلنهج ويهدف ذلك ادلسلمون ليقرأ القرآن دما يعلم رسول هللا صل هللا عليو وسلم. وما عاد ليعلم  
كيف يكون أن يقرأ بتحسني،ويريب الطالب أن يزكي القلب و خيلق أبحسن أخالق و يعلم أن يبلغ 

 التهجي و حيفظ متنو )حتفة األطفال و مقدمة جزرية( و غري دميزاتو.العلم دلن آخر. ودييزه يف 

 



 ز
 

 الشعار

                                        

                    

 (6: 26عة/)سورة اجلم

 

 

 خريكم من تعلم القرآن وعلمه

 )صحيح ابن حبان(

 

 

 لن جتد لك صاحبا يقوم عوجك

 ويهذب أخالقك ويفصح لسانك

 ويسعد حياتك ويثبت قلبك مثل القرآن

 



 ح
 

 الشكركلمة التمهيد و 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

الرزاق، ادلبتدئ ابلنعم قبل اإلستحقاق، احلمد هلل البارئ ادلصور اخلالق، الوىاب الفتاح  

وصالتو وسالمو على رسولو الذي بعثو ليتمم مكارم األخالق، وفضلو على كافة ادلخلوقني على 

اإلطالق، حىت فاق مجيع الربااي يف اآلفاق، وعلى آلو الكرام ادلوصوفني بكثرة اإلنفاق، وعلى 

لعشي واإلشراق. احلمد هلل على نعمة األمان أصحابو أىل الطاعة والوفاق، صالة دائمة مستمرة اب

يف بالدان إندونسيا ادلتني، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان وموالان دمحم سيد العربيني واألعجميني 

وعلى الو وصحبو ادلهتدين ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. اللهم أذلمين رشدي وأعذين من شر 

 حلق وأنت خري الفاحتني، أما بعد.نفسي، رب يسر وأعن ايكرمي، وافتح اب

فأقول مستعينا ابهلل ومفوضا إليو، وسائال منو أن يوفقين إلصابة الصواب يف النيات  

واألعمال واألقوال، فإنو ويل بذلك والقادر عليو، وىو حسيب ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال ابهلل 

لق ادلتعال العزيز الغفار الذي قد من العلي العظيم. ومن خالل ىذه السطور سأتناول شكرا للخ

على نعما ال تعد وال حتصى لتقدمي حبث جامعي طبعا لذلك تكليف الدراسية األكادمية اليت ال بد 

للطالب أن أيخذىا ألهنا من شروط احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل بكلية أصول الدين 

 عة اإلسالمية احلكومية أنتساري بنجرماسني.والعلوم اإلنسانية شعبة علم القرآن والتفسري ابجلام

ابلعجز عن اإلحاطة واإلستيعاب جلوانب ذاك التكليف، فدون حصره خرط القتاد ووفت  

األكباد، فال تويف هبذا التكليف الكبري والبحر الزاحر بطون الكتاب ومضامني األسفار فضال عن 



 ط
 

عميقة وموضوعية وجبانب آخر حيتاج إىل ىذه األوراق والسطور، فمثلو حباجة إىل دراسات طويلة و 

ادلساعدات والعناايت، واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات واإلفًتاحات وادلعلومات وغري ذلك ما 

 يئدي ىذا البحث حنو الكمال والتمام.

ويف هناية ادلطاف أود البيوح بكلمات طادلا اكنظ هبا صدري وفاء وعرفاان، وأوىل ىذه  

عات إىل رب الربايت أن جيعل عملي ىذا امتدادا لغراس والدي الذين مازاال الكلمات دعوات ضار 

صابرين خملصني داعيني إىل هللا أن يرزقين التوفيق والعناية لبحث ىذا البحث العلمي وكتبو، مث إىل 

 من لو يد ادلساعدة وادلسامهة استعراضا بذكر أمسائهم، غري أين أخص ابلذكر رمسيا الحسيا:

فان نور ادلاجستري، عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري الدكتور عر  -2

. فأسأل هللا الكرمي أن يرزقو ةالعلمي رسالةال هية احلكومية، حيث يصدق ذلذاإلسالم

 السعادة يف الدنيا واآلخرة، وأن ينفعين بعلومو يف ىاتني الدارين، آمني.

م القرآن والتفسري بكلية أصول الدين و بة علالدكتور نور ىدايت ادلاجستري، رئيس شع -6

والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية. أسأل هللا العظيم أن يرزقو السعادة 

 والسالمة يف الدنيا واآلخرة آمني.

، وىو الذي قد رشدين ه الرسالةجستري، ادلشرف األول يف ىذالدكتور سيف الدين ادلا -0

 يف الدنيا واآلخرة. . أسأل هللا أن يرمحوالرسالة هة ىذوحفزين يف كتاب



 ي
 

، وىو الذي علمين بكثري كيف ه الرسالةستري، ادلشرف الثاين يف ىذفخري حنيف ادلاج -2

يكتب ويفكر ابلصحة. أسأل هللا العظيم أن يرزقو السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة 

 آمني.

يف ادلشروع اخلاص للبنات بكلية أصول علي معمر زين العابدين ادلاجستري وىو الذي مريب  -5

يف الدنيا  ومية احلكومية. أسأل هللا أن يرمحالدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسال

 واآلخرة.

وأقول وأدعو هللا أليب احملبوب دمحم ايين بن يركين و أمي نور السعادة بنت دمحم عريف،  -2

 -احلة ترب الوالدين وانجحة يف كل امتحانألن أكون بنتا ص-الذين دعيا يل كل يوم وليلة

 أن يغفر هللا ذلما ويرمحها كما ربياين صغريا ويبعثهما مقاما حممودا.

وأشكر شكرا جزيال جلميع ادلعلمني وادلعلمات يف ادلدرسة اإلبتدائية والثناوية  والعليا يف  -2

جبامعة أنتساري ادلعهد رشيدية خالدية آمونيت. ولكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية 

وال يسع ادلوضع لذكرىم ىنا مجيعهم. هللا  ومية، خصوصا يف ادلشروع اخلاصاإلسالمية احلك

 يرمحهم يف الدنيا واآلخرة.

دلساعدة والتوجيو يل يف  والشكر اجلزيل إىل مجيع أصدقائي احملبوبني يف هللا الذين قاموا اب -1

 ادلشروع اخلاص يف ادلرحلة الثامنة. ، خصوصا إىل أصدقائي يف ه الرسالة العلميةىذ كتابة

جزاىم هللا خري اجلزاء على حسن معاشرهتم ومعاملتهم يب منذ أربع سنوات أو يزيد منو يف 

 ىذه اجلامعة، آمني.



 ك
 

ه الرسالة عدة يل يف كتابة ىذفاهلل عليم خبري وخري جازاي لكل من كان لو علي فضلة ومسا

شكري ذلم. جعلهم هللا من الصابرين الشاكرين ، ولو أنين مل اعلم ومل اكتب العلمية

 ادلخلصني الفائزين، آمني اي رب العادلني.
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