قضية القراءات في تفسير الجاللين
( دراسة تحليلية عن أنواع القراءات )
بحث علمي
إعداد:
محمد يوسف
1381211051

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
شعبة علوم القرآن والتفسير المشروع الخاص للعلماء
بنجرماسين
 8102م 0001 /ه

أ

قضية القراءات في تفسير الجاللين

( دراسة تحليلية عن أنواع القراءات )
بحث علمي
مقدم إلى كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
للحصول على الدرجة الجامعية األولى ()S.Ag.
إعداد:

محمد يوسف

رقم القيد1381211051 .

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
شعبة علوم القرآن والتفسير المشروع الخاص للعلماء
بنجرماسين
 8102م 0001 /ه

ب

الموافقة
قضية القراءات فى تفسير الجاللين
( دراسة تحليلية عن أنواع القراءات )
إعداد:

محمد يوسف

رقم القيد1381211051 .

قد تمت الموافقة من المشرفين
ليقدم إلى لجنة المناقشة

األول
المشرف ّ

المشرف الثاني

األستاذ الدكتور سيف الدين الماجستير

الحاج ابن عربى الماجستير

رقم التوظيف012012800112110111 :

رقم التوظيف012010800112110118 :

رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير

الدكتور نور هدايت الماجستير

رقم التوظيف 012212828111110118 :

التاريخ 82 ،ديسمبير  8102م

ج

القرار والحكم
تمت مناقشة هذا البحث العلمي وعنوانه " :قضية القراءات في تفسير الجاللين (دراسة
تحليلية عن أنواع القراءات)" ،أمام لجنة المناقشة والحكم بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين ،وذل يوم الجمعة على درجة )A+( 18، 8
وقد تم قبولها شرطا للحصول على الدرجة الجامعية األولى ).(S.Ag
بنجرماسين 0 ،يناير  8101م
 82ربيع اآلخر 0001ه
لجنة المناقشة
المناقش األول وعضو
رئيس اللجنة وعضو
الدكتور نور هدايت الماجستير

األستاذ الدكتور الحاج عبد الله كريم الماجستير

رقم التوظيف 012212828111110118 :

رقم التوظيف012012800112110111 :

المناقش الثالث وعضو

المناقش الثاني وعضو

الحاج ابن عربى الماجستير

الدكتور سيف الدين الماجستير

رقم التوظيف012010800112110118 :

رقم التوظيف018818000128110118 :

مراسل المحكومة
شهب الدين الماجستير
بمعلوم
عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
الدكتور عرفان نور الماجستير
رقم التوظيف012010008111080118 :

د

شعار
سر ِمن الْ ُقرء ِ
ان
فَاقْ َرءُ ْوا َماتَ يَ َّ َ َ ْ َ
(المزمل)18 :

ه

كلمة التمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهد الله فال مضل له ومن يضلله فال هادي له ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء و
المرسلين وعلى آله و صحبه المهديين .وبعد :
مننن خننالل هننذه السنناور سننانتاول شننكرا للخننالا المتعننال العايننا الغفننار الننذي قنند من ّنن علن ّني
منا عظيما لتقديم بحث جامعي طبعا لذل تكليف الدراسنية األكادمينة غ ىننى للانال عنن تركهنا
ألنهننا شننر مننن الشننرو التنني وجبننت توافرهننا للحصننول علننى الشننهادة الجامعيننة األولننى ( )S.Agفني
علننوم القننرآن والتفسننير بكليننة أصننول النندين والعلننوم اإلنسننانية شننعبة علننوم القننرآن والتفسننير بجامعننة

أنتس نناري اإلس ننالمية الحكومي ننة بنجرماس ننين تح ننت عن نوان " :قض ننية الق نراءات ف نني تفس ننير الجالل ننين
(دراسة تحليلية عن أنواع القراءات)".
لعلمي بنالعجا عنن اإلحاطنة واغسنتيعا لجواننب ذاا التكلينف فندون حصنره خنر القتناد
وفت األكباد ،فال يفى بهذا التكليف الكبينر والبحنر الااحنر بانون الكتنب ومضنامين األسنفار فضنال
عننن هننذه األورال والسنناور ،فمثلننه بحاجننة إلننى دراسننات طويلننة وعميقننة .وبجانننب آخننر يحتناج إلننى
المسنناعدات والعنايننات واإلرشننادات والتوجيهننات واإلقتراحننات والمعلومننات وىيننر ذل ن ممننا ي ن دي
هذا البحث نحو الكمال والتمام.
أود البنو بكلمنات طالمنا اكنت ا
ه بهنا صندري وفناء وعرفاننا ،وأولنى هنذه
وفي نهاية الماناف ّ
ندي اللنذين مننا
الكلمنات دعنوات رننارعات إلنى ر البرينات أن يجعننل عملني هننذا امتندادا لغنراو والن ّ

و

زاغ ص ننابرين داعي ننين الل ننه أن يكت ننب التوفين ننا والعناي ننة ل ن نى ولهم ننا ،ث ننم إلن ننى م ننن ل ننه ي نند المسن نناعدة
والمساهمة استعرارا بذكر أسمآئهم ،ىير أني أخص بالذكر رسميا غحسيا:
الدكتور عرفان نور الماجستير .عميد كلية أصول الندين والعلنوم اإلنسنانية النذي قند مننح

أ.

قرارته بإجراء المناقشة على هذا البحث العلمي.
 .الدكتور ننور هندايت الماجسنتير ،رئنيس شنعبة علنوم القنرآن والتفسنير بكلينة أصنول الندين
والعلوم اإلنسانية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
ج.

الن نندكتور سن ننيف الن نندين الماجسن ننتير كالمشن ننرف األول ،والحن نناج ابن ننن عربن ننى الماجسن ننتير
كالمش ننرف الث نناني( ،حفظهم ننا الل ننه) الل ننذين ق نند بس نناا ي نندي المس نناعدات والعناي ننات
واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات واغقتراحات والمعلومات وىير ذل منا ين دي هنذا
البحث إلى حد التمام.

د.

وأقننول شننكرا جنايال ألبنني المحبننو

المرحننوم زيننن النندين ،وأمنني المحبوبننة أسننمه أدعننو

اللننه لهمننا اللننذين دع نوا لننى كننل يننوم وليلننة-ألن أكننون ابنننا صننالحا -أن يغفننر اللننه لهمننا
ويرحمهما كما ربياني صغيرا ويبعثهما فى زمرة الصالحين.
ه.

وغ أفنوت الشننكر الجاينل لجميننع المحارنرين والمحارنرات بكليننة أصنول النندين والعلننوم
اإلنسانية واألخص في المشروع الخاص للعلماء وغ يمكننى أن أذكر واحدا واحدا.

و.

والشكر الجايل إلخواني محمد زرقى وحيودى ،عبند النرحمن البصنيري ،فاريننى ،أحمند
جينادى ،محمنند ننور عصننرى ،وىينرهم الننذين غ يسننع المقنام لننذكر جمنيعهم .جنااهم اللننه
خير الجااء ،وعسى الله أن يجمعنا في جنته النعيم .آمين.

ز

وغ يفوت لى من النقصنان والخانا فني كتابنة هنذا البحنث العلمني ،فمنا أحسنن للقنارئين أن
يقترحوا لى باقتراحات إصالحية .عسى الله أن ينفع هذا البحث العلمي لى وللقارئين عامة ،آمين.
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