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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث  .أ

ومصدر التشريع األّول لهذه األّمة  ن الكريم هو سبيل الهداية وهو لإلنسانّية جمعاءالقرآ

وعلى 2هو كتاب أيقن أهل اإلسالم هدى سهل فهمه. إصالح الخلق، وأيضاإنما هو  1المحّمدية.

وقامت على هداه 3ه، تتوّقف سعادتها الدنيّوية واألخرويّة.فيوفق معناه ومعرفة أسراره والعمل بما 

ن مصدرا لكّل ونورا وسمّوا، وستبقى آيات القرآحضارة إنسانّية عالمّية مألت ربوع األرض عدال 

وأيقنوا  أنّه ال شرف إال والقرآن سبيل وصّدق المسلمون هذا، 4خير وسعادة حتى تقوم الساعة.

  5آياته دليل عليه. فيليه، وال خير إال و إ

ولهذا كان 6التفسير لبيان مقاصده. إلى نسانالحياة يحتاج اإل فين وتطبيقه آولفهم القر 

 أيضاه علم كانو التفسير أجّل علوم الشريعة وأرفعها قدرا وأشرف العلوم قاطبة موضوعا وغرضا. 

رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبنى قواعد الشرع  عظم العلوم مقدارا، وأرفعها شرفا ومنارا، إذ هوأ
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ينبوع كّل حكمة ومعدن كّل فضيلة وهو  يف ال وموضوعه شرح كالم الله الذيوك 7.ساسهاأو 

 العروة الوثقى والسعادة األبديّة. إلىالطريق 

عليه الله  الحوض في عصر النبي صلى ة ظهورا، إذ قد ظهرسير أول العلوم اإلسالميفوالت

ولذا قام الرسول الكريم بشرح غامضه وبيان ما يجب بيانه ألصحابه. وذلك بأقواله وأفعاله  9وسلم.

 كتابه،  وتوضيحا له، كما قال الله ذلك في ن الكريمفكانت السنة الشريفة شرحا للقرآ وسائر أحواله

 (44النحل:الذِّْكَر لِتُ بَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ ّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن )َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك 

ي تعصى على كثير من الناس فهم بعض آق األعلى، اسفيالر  إلىولما انتقل الرسول 

ولئك الصحابة الذين استقوا من المعين األصيل بصحبتهم الكتاب الحكيم فأجاب عن أسئلتهم أ

يات وتوضيحا لمعانيها. وهم على هذه اإلجابات تفسيرا لكثير من اآلل الكريم. وكانت للرسو 

 اإلهتداء كما قال رسول الله ذلك. في ألنّهم كالنجوم إلىهدى من الله تع

نهض التابعون فين الكريم، ام وتضعف السالئق وتشتّد الحاجة إلى فهم القرآوتمضى األيّ 

ن للناس وبيان ما تدّل عليه ألفاظه، وهكذا جب إفهام معاني القرآا العبء ويؤّدوا واوتابعوهم بهذ

وجدت كتب التفسير وكثرت وتنّوعت. فبعض المفّسرين أطال وشرح وبعضهم اختصر، وكانوا 

. نَ وْ ظُ افِ حَ لَ  هُ ا لَ نَّ إِ وَ  رَ كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ ن َ  نُ حْ ا نَ نَّ ه: إِ فيأنزل  يعا يستمّدون العون من الله القوي القدير الذيجم

يومنا هذا  العصور، واليزال الناس إلى الطريق استرشد بهم المؤمنون على مرّ  وكانوا كّلهم أعالما في

                                                           
 ، ص(2111، دار الكتاب المصرى :)القاهرة  مناهج المفسّرين، بن عبد الحليم محمودمنيع 7
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ى أنزله الله عل ون من هذه المنابع الثرة للوصول إلى فهم معاني القرآن العزيز الذيوسيبقون يستق

 سبيل الرشاد. رسوله رحمة للعباد وهاديا لهم إلى

عمل أصحابها ما في وسعهم في سبيل شرح معاني القرآن ونقلها  ومن هذه التفاسير التي

د العالم الجهبذ إذ يتناول فيالغاية دون أن يرهق الطالب، وي إلى الناس بشكل دقيق ومختصر يؤدي

قام به عالمان كبيران من  الذي تفسير الجاللين،المعنى المراد بسرعة ويغنى عاّمة الناس لبساطته 

اإلمام جالل الدين المحلى واإلمام جالل الدين أجل علماء المسلمين وهما: المرحومان 

 الكتب الذي يدرس في معظم النواحي بإندونسيا خصوصا في وهذا التفسير هو أحد9السيوطى.

 المعاهد ومجالس التعليم أمام المجتمع العاّم.

مجلد  سهل العبارة موجز الكلمات يقع في تاب قّيمك-أو الجليلين-تفسير الجاللين

واحد. ولذا أصغر التفاسير حجما ومع ذلك فهو من أعظم التفاسير انتشارا ونفعا، وتداوله أهل 

تمّيز بها هذا التفسير جعلت الناس منذ تأليفه وحتى  وللمّيزات التي11العلم وطبع طبعات عديدة.

لم  ولو11ائه مهما اختلفت مستوياتهم وتفاوتت معارفهم،يومنا هذا مهتّمين به حريصين على اقتن

 نا المحبوبة.تدعتادوا باللغة العربية كما في بلي

ولم يبالوا بعالئق ما علم التفسير جعلهم مسرورا بطلبه  وبزاد حّبهم على العلم فضال في 

 به يسلكون طريقا مستقيما. حتى وصلوا إلى حّد يمكنهم من الفهم الصحيح الذي

                                                           

 .3ص  ،العالّمة الصاوى حاشية ،أحمد الصاوى 9 
 ،مركز الكتاب :مصر) المفّسرين التفسير ومناهجدراسات ومباحث فى تاريخ  حسن يونس عبيدو،10 

 .137د. س(، ص 

 .7 ، ص(1994)بيروت: دار الفكر،  الفتوحات اإللهية ،سليمان بن عمر العجيلى11 
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حلى والسيوطى. واختلف الكاتبون الم -على اختصاره-تأليف هذا التفسير اشترك فيوقد 

مام المحلى قد فّسر كتاب الله تعإلى. والصحيح أّن اإلفّسره كّل منهما من   الذيتعيين القدر  في

قبل  فيبتفسيره الفاتحة ثّم عاجلت المنّية فتو  خر سورة الناس ثّم ابتدأآ إلىمن أّول سورة الكهف 

ن يتم التفسير ثّم جاء بعده السيوطى وأكمل تفسير كتاب الله بدءا من أّول سورة البقرة انتهاءا أ

مقدمة تفسيره يجد ما يدّل على  فيكالم اإلمام السيوطى   في، المتأّمل أيضاخر سورة اإلسراء. و آب

السيوطى فّسر اإلمام مام المحلى قد فّسر النصف الثاني من القرآن مضافا إليه الفاتحة و أّن اإل

 12الباقى.

وعلى أيّة حال، فالتفسير كله على نسق واحد ونظام متجانس. ومن يقرؤه جميعه ال يجد 

خر وسار الالحق  منهما قد نهج منهج اآلإذ أّن كال نصف األّول وبينه في النصف الثانيال فيفرقا 

مع االقتصار على  من ذكر معنى األيات بإيجاز واالعتماد على أرجح األقوال 13على درب السابق

 على 15المختلفة المشهورة 14تنبيه على القراءاتاإلعراب الضروري الذي يحتاجه توضيح المعنى و 

مقّدمته "  الصاوى عند قول اإلمام السيوطى فيوقال صاحب 17و بعبارات وجيزة.16وجه لطيف

                                                           

 .137 ص، دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين حسن يونس عبيدو،12 

وهو من مناهج التفسير الذى يقصد بها أن يشرح  ،وهو المنهج اإلجمالىالذي سلكاه  المنهج13 
ّما. أو أن يعرض المفسر المعنى القرآنى عرضا مجمال يقتصر فيه على شرح ما يحتاج عا القرآنمعنى األية من 

 الى بيان من األلفاظ بالقدر الضرورى للمعرفة وعلى ذكر المعنى العام باإليجاز. اه محمد عفيف الدين دمياطى، 
 . 199و19، ص (2116) سيدوروجو: لسان عربى، ير ومناهجه أصول التفس
 .139-137 ص، دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين حسن يونس عبيدو،14 

فال ينافى أّن القراءات السبع كّلها متواترة  هو بالمعنى اللغوى يعنى الواضحة، المراد بالمشهور هنا15 
   .16 ص، الفتوحات اإللهية ،سليمان بن عمر العجيلىالمتواتر. اه  تبةوأّن المشهور عندهم رتبة دون ر 

  .11ص  ،العالّمة الصاوى حاشية ،أحمد الصاوى16 
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قّلة التنبيه  إلىمختلفة " نّكر هذا المصدر )تنبيه( دون ما قبله، إشارة وتنبيه على القراءات ال

 19المذكور وأنّه لم يّنبه على جميع القراءات المختلفة.

نية حسب مايجدها القرّاء من شيوخهم د اختلفت وتنّوعت القراءات القرآالحقيقة ق فيو 

 مافي–لتفسير بعضا منها رسول الله، ولكن ذكر صاحبا هذا ا تى اتصلت سلسلة سندهم إلىح

فاقرءوا ما  19ن أنزل على سبعة أحرف،لى قول رسول الله: أّن هذا القرآألجل االستدالل ع -أظنّ 

صاحبها حتى يتساءل القارؤون،  سه لم يبّينا نسبة تلك القراءات إلىالوقت نف فيو 21تيّسر منها.

لم تبين ضبطها ؟ وهل هذه القراءات من  ءات ؟ وكيف تقرأ هذه القراءات التيلمن هذه القرا

                                                                                                                                                               

 .139ص  دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين، حسن يونس عبيدو،17 
  .11ص  ،العالّمة الصاوى حاشية ،أحمد الصاوى18 

الراجح من األراء فى معنى هذا الحديث هو سبع لغات من لغات العرب بحيث تختلف لغات 19
وحيث ال يكون هناك  منزال بألفاظ على قدر هذه اللغات، القرآنالعرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى 

 ، ص(1973 بايا: الهداية،)سورا القرآنمباحث فى علوم  فظ واحد أوأكثر.اه منّاع القطّان،يأتى بل اختالف فإنّه
159. 

يروت: دار الكتب )ب 2ج: ،صحيح البخارىيل بن إبرهيم بن المغيرة البخارى، محمد بن إسماع20
)بيروت:  1ج: ،صحيح مسلملم بن الحجاج القشيرى النيسابورى، . انظر أيضا مس113 (، ص2119العلمّية، 

 2، ج:سنن النسائى النسائى،  لى الخراسانأحمد بن شعيب بن عو  ،334(، ص 2112دار الكتب العلمّية، 
 ،سنن أبى داودا داود سليمان بن أشعث السجستانى، وأب ،119(، ص 2112)بيروت: دار الكتب العلمّية، 

 4ج: سنن الترمذى،، ومحمد بن سورة الترمذى، 435(، ص 2112)بيروت: دار الكتب العلمّية،  1ج:
:  ) د.م 1ج: مسند أحمد بن حنبل،حنبل، وأحمد بن  ،41(، ص 2113)بيروت: دار الكتب العلمّية، 

 .29 ، ص(2111، مؤسسة الرسالة
َوِمْن (، 17)القمر:فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكر   َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكرِ  وقال ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى:

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى »َعاَلى َعَلى النَّاِس ِتاَلَوُة اْلُقْرآِن َما تَ َقدََّم َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: تَ ْيِسيرِِه ت َ 
َعِة َأْحُرف   ( ص 2112)بيروت: دار الكتب العلمّية،  4ج: ،تفسير ابن كثيراه إسماعيل بن عمر بن كثير،  «َسب ْ

227. 
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وهل عّبر عن تلك القراءات  ال يجوز القراءة بها ؟ تمدة أو من القراءات الغريبة التيالقراءات المع

 21بعبارة خاصة؟.

ن أّن هذا التفسير هو على رواية حفص المشهورة بالرغم م فينّية وضبط اآليات القرآ 

المتواترة ومن غير هذه الرواية، ولكّنها من الروايات  يات علىالجاللين قد يضبطان بعض اآل

 على هذا من أّن بعض القراءات التيولكن قد اعترض 22ن.األحرف السبعة التي نزل بها القرآ

                                                           

فى معظم المعاهد بقراءة األساتيذ شيئا فشيئا،  بةأّن هذا التفسير قد تعلمه الطلومن المعلوم 21 
ا، و بعضهم بيّنوا ببيان يمكن فيفترّجموه على حسب علمهم ثّم بيّنوه حيث ماألهمهم الله. بعضهم بيّنوا بيانا شا

البركات من هذا الكتاب. ألجل ذلك تعّلموا بغير جّد واجتهاد ه حيث يقول: نحن نتعّلم ألجل أخذ فيأن يزاد 
 لزعمهم أّن البركات يمكن أن تنال بزاد التعّلم فقط بغير تعب وال مشّقة.

ا كأّن جميع الطاّلب قد فهموا مو فلّما وصل بعض األساتيذ الى البحث عن القراءات قرءوها بغير بيان 
ه يقول: كيف ضبط هذه القراءات ضبطا كامال ولمن هذه القراءات ؟ نفس وفي بةقرءوا. فعندئذ تحير بعض الطل

ولماذا لم يبّين أستاذنا عن هذه؟. ثّم يمكن أن يسأل عن هذه المسألة من كان قويّا فى نيل العلم، فتارة أجاب 
راءات  ه الخطأ فسل الى أهل القفياألستاذ: عفوا، لما يصل علمى الى هذه المسألة. اذا أردت بيانا ال يمكن 

 كأستاذ فالن وغيره.

ففى هذا الحال يحتاج الطاّلب الى زيادة بذل وقتهم وطاقتهم إلتيان األستاذ الذى هو ماهر فى علم 
القراءات. فلو كان األساتيذ فى المعاهد ذوا كتاب يعينهم فى تعليم هذا التفسير بما يتعّلق بعلم القراءات كان 

 فى علم القراءات فى هذا التفسير. ذلك أثارا كبيرا فى تطّور العلم خصوصا

وايضا أّن علم القراءات قل اهتمام أهل إندونسيا به، فى مصنفات التفسير المتأخرة. إًذا فيمكن أن  
يدل على محنة أصلية وعطية قيمة ثمينة كما كان حال ترجمان المستفيد للشيخ  علم القراءاتنذكر أّن الشرح ل

عبد الرؤوف السنقيل فى الزمان القديم. وهذا الكتاب عند أهل إندونسيا قد عرف بسعة القراءات وعلمها حتى 
 :Tafsir Nusantara oleh Saifuddin dan Wardani (Yogyakartaيقال أن صاحبه يعد أهل القراءات. اه،

LkiS, 2017) ,  67.  

   . 9، ص الفتوحات اإللهية ،سليمان بن عمر العجيلى22 
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عن معزل عن المشهورة فضال  ت الشاّذة ألجل عدم صّحة سندها فيذكراها قد عّد من القراءا

 خر.المتواترة أو لسبب آ

راءات وجدتها وما ذكرها صاحبا هذا التفسير من الق التي هذه المسائل إلى بعد أن أنظرو 

فص كما قد قيل ولم يذكرا نسبتها إلى هو على رواية ح التفسير الذي هذا المختلفة المتواترة في

 وعدم الظهور في ية المفّسرة على رواية حفصولم يسلكا طريقا ثابتا في ضبط اآل ،يّ  القراءأ

ترة وغيرها مع ذكر عن القراءات المتوا أن أبحث تأرد  وغيرها من المسائل، ضبط هذه القراءات

أّي إمام كان من  أذكر نسبة هذه القراءات إلى أن أيضا تأردو ، هذا التفسير بعض األمثلة في

، قصدت على هذا األساسالقرّاء السبعة وغيرهم المشهورة بين أيدينا. انطالقا من ذلك كله وبناء 

دراسة )تفسير الجاللين  فيقضية القراءات ""موضوع تحت  العلمّية الرسالة هذه ةباكت  على

 .("تحليلية عن أنواع القراءات

  تنظيم المشكالت  .ب

 :قد ذكرتها من قبل أردت أن أنظّم المشكالت على نوعين بناء على بواعث البحث التي

 من القراء الذين أخذ منهم صاحبا هذا التفسير؟ -1

ذك ر الق راءات غي ر  التي استخدمها صاحبا هذا التفسير ف يكيف كانت العبارات  -2

 قراءة حفص؟
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 تها.  أهداف البحث وأهميج

 أهداف البحث :   -1

العلميّ ة هذه الرسالة  في أهداف البحثموافقة لتنظيم المشكالت من قبل، أردت أن أقّدم  

 : إجابة عنها وهي

 قراءاتهم بنسبتها إليهم. نهم صاحبا هذا التفسيرعالقرّاء الذين أخذ لمعرفة  -1
 ذكر قراءة أخرى. فيت لمعرفة العبارات التي استخدم -2

 أهمية البحث : -2

 هذا البحث لها أهمي ة وفائ دةل عاقبتهاأن تكون العلمّية سالة هذه الرّ من كتابة ع ومن المتوقّ  

 ما تلي:فيتنحصر و ، نظرية كانت أو عملّية

الباحثين بحثا متعّمقا عن علم القراءات خرين ون مصدرا ومرجعا للكاتبين اآلأن تك -1

 وغيرهم.

 العاّم الذين يشتغلون بالعلم.للمجتمع  علم القراءات فيفضال  علومال زيادة في كونتأن  -2

 عالم األكاديمية وغيرها. فيأن تكون سببا لتطّور ونماء هذا العلم   -3

 د البحثتحدي. د

 عنا وعمال، سأقّدم للقارئين جميعا فهمالخطأ  ن الوقوع فيع والمنع البحث لتوضيح

هذا الموضوع وهو كما  وأحددها على حد اليتجاوز عن مقصودي في وضوعمالب قةلّ عالمت المعاني

 يلى:
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األصل  في:القضية مصدر قضى يقضى قضاء وقضية وجمعها القضايا، وهو قضية  -1

 إلى ة في اللغة على وجوه، مرجعهاالقطع والفصل. وقال الزهرى القضاء والقضي

صفهانى، فصل األمر قوال كان ذلك أو وقال الراغب األ 23انقطاع الشيء وتمامه.

ها وتعرض فيالمعجم الوسيط، والقضية: الحكم ومسألة يتنازع  وقال في 24فعال.

وانتشر في لسان العرب استعمال لفظة 25على القاضى أو القضاة للبحث والفصل.

في غير الحكومة، مثل قضية نكاح القضية  في كل ما ينازع وما فيه مسائل ولو 

ها ما يتعلق هذا التفسير، أحد فيوجدتها  المسيار. ومرادي هنا هي مسائل التي

 ها.  لحلّ بالقراءات وأردت أن أ

جمع قراءة مصدر قرأ يقرأ، وهي في اللغة الجمع والضم. وفي  :القراءاتالقراءات  -2

وجوه النطق بالحروف  فيصطالح كما قال ابن عاشور بأنها اختالف القراء اال

 26والحركات.

 حّددت هذا البحث على تفسير واحد وهو تفسير الجاللينتفسير الجاللين:  -3

غيره من التفاسير. وحددت  دون لجالل الدين المحلى وجالل الدين السيوطى

                                                           

 . 196 ص (1994)بيروت: دار صادر،  15ج:  ،لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، 23 

)بيروت: دار الكتب العلمية،  القرآنمعجم مفردات ألفاظ لحسين بن محمد األصفهانى، ا24 
  .453 ص (2113

 القاموس   . انظر ايضا743 ص ()د. م: د. ط، د. ت المعجم الوسيطأنيس ورفاقه، إبرهيم 25 
  (.2115، )بيروت: دار الفكر 996 لشهاب الدين أبو عمرو. ص المنجد

ص ( 2117 ،)د. م: دار الوفاء  3ج:  القرآن،مصطلحات علوم  موسوعة، عبد الحليم عويس26 
123. 



10 
 

رمزا  111و 111، 12سورة التوبة أية  في قراءات المتواترةللعرض األمثلة  أيضا في

   المحلى. رمزا لتفسير 49و 34، 9سورة القصص أية  وفي ،السيوطى لتفسير

هذا التفسير متنّوعة  فيذكرت  ات التي: المراد منها أّن القراءالقراءات أنواع -4

القرّاء السبعة المشهورة المتواترة وغيرهم من القرّاء  قراءةوبعضها موافقة على  تعددةوم

 فيالقرّاء الذين يعّدون من القراءات العشرة و  فيالذين يعّدون من المكاملين 

 قراءات مشهورة أو شاذة أو غيرهما. قراءتهم

 . الدراسات السابقة :ه

، ولكن تفسير الجاللين القراءات فين الدراسات السابقة التي تتعلق بى اآللما أجد حتّ 

تفسير وعن  ،دون التخصيص على كتاب واحدالقراءات وجدت الدراسات التي تبحث عن هذه 

 :منهج شرح هذا التفسير،كالّرسالة العلمّية ولكن في الجاللين

أللفي  م،  2114 تعليم تفسير الجاللين سنة منهج الحاج أحمد فوزى البنجرى في -1

صول الدين والعلوم ارى اإلسالمية الحكومية في كلية أجامعة أنتس ةبالنور أحد طل

 اإلنسانية.

 ةبم، لرحمن الدين أحد طل 2113سنة  تعليم تفسير الجاللين وصفوة التفاسير -2

صول الدين والعلوم اإلنسانية. هما ارى اإلسالمية الحكومية في كلية أجامعة أنتس

ة شرحه على المستشركين الذين تعلموا هذا فيبحثا عن منهج التعليم لهذا التفسير وكي

  القراءات. التفسير ولم يبّينا شيئا من
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3- Status dan keistimewaan Kitab Tafsir al-Jalalain Menurut Ulama  

Kecamatan Banjarmasin Timur,  ةبأحد طلم، ألولياء رحمدنى  2114سنة 

صول الدين والعلوم اإلنسانية. وهو ارى اإلسالمية الحكومية في كلية أجامعة أنتس

 يبحث عن مكانته وخصوصيته عند العلماء خصوصا ببنجرماسين الشرقية.

م، لطلحة  2111تفسيره سنة  فيالقراءات وأثر ذلك  عرض منهج اإلمام البغوى في -4

 صول الدين.جامعة أم القرى في كلية الدعوة وأ ةبابن محمد أحد طل

م، لعبد الباسط  2119تفسيره سنة  فيالقراءات  عرض منهج اإلمام الشوكانى في -5

 صول الدين.ة الجامعة اإلسالمية غرة في كلية أبأحد طل

م، زهر صالح إسماعيل  2112ه سنة تفسير  في القراءات فيمنهج اإلمام البقاعى  -6

صول الدين. وهؤالء الثالث األخير بحثوا ة الجامعة اإلسالمية غرة في كلية أبأحد طل

 نى فسأتركز على دراسة القراءات وأنواعها فيوأما أ تفاسير مختلفة،  القراءات في عن

 تفسير الجاللين للشيخ المحلى والشيخ السيوطى.

 مناهج البحث. و

  البحثنوع  .1

جمع البيانات من الكتب  هوو بالبحث المكتبي  هذا البحث العلميّ  في تستخدمقد ا

خصوصا تفسير الجاللين مع شرحيه حاشية الصاوى والفتوحات  المتنوعة ذات العالقة بالبحث

ثّم أحّلل ما ذكرها صاحبا التفسير  التيبالقراءات  نية التي تتعلقاإللهية. فسأبحث عن اآليات القرآ

 فيأّن هذا البحث يدخل  أيضاو  لقراءات مع ضبطها على حسب االستطاعة.أجد على هذه ا
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تصوير تفسير الجاللين من حيث تعلقه  يعنى )(deskriptif  27البحث المتصف بالتصورية

 لقراءات.با

 البيانات ومصادرها .2

 البيانات: -1

 ياتاآلقبل أو بعد  ذكرتمن القراءات التي  ؤخذهذا البحث العلمي ت فيالبيانات المحتاجة 

 تفسير الجاللين. فيبأنواع العبارات صريحة أو إشارة بالحوض  المفسرة

  مصادر البيانات: - 2    

 قسمين: إلىمصادر البيانات في هذا البحث ويمكن تقسيم  

 المصدر األساسي : .أ

 .جالل الدين السيوطىالجاللين لجالل الدين المحلى و  تفسير 

 المصدر الثانوي: .ب

وعلم القراءات وغيرها من الكتب والرسائل  القرآنحاشية الصاوى وحاشية الجمال وكتب علوم 

لمكتبة العلمية او جتماعية والمواقع اإللكترونية والموسوعة والثقافية والمجالت العلمية واال العلمية

  هذه الرسالة العلمية.تأييد إلتمام كتابة هذا البحث و بقٌة التي لها عال

  طريقة جمع البيانات .3

                                                           

 Nashruddin Baidan dan Erwati.كما هو حين البحث اه  يلصما قصد به جمع الخبر البين والتف27 

Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 70.  
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قة بالمطالعة العمييات المتعلقة بالبحث اآل تعيينها لجمع البيانات، هي تالطريقة التي سلك

بعد أن أستعين بالمكتبة الشاملة بمطاردة كل ما يتعلق بالقراءات في هذا على تفسير الجاللين 

لكي تسهل علّي بأن أدق على آلة الكتابة لفظة "وفي قراءة" مثال، فاجتمع كلها ثم  التفسير

 أضّمها قبل أن أحللها.

 طريقة تحليل البيانات .4

بدراسة  اجمعه المذكورة بعد لتحليل البياناتها عرضسأالمحتاجة ف البيانات بعد أن أقّرر

قَة التحليلّية الطريالبيانات  هذه تحليلل  أيضاستعمل أتفسير الجاللين و  فيومطالعة هذا البحث 

ارئين بعد أن أقسم تلك القراءات صاحبها ليكون على وضوح وبيان لى وللق لنسبة القراءات إلى

 . هي ة قراءةأيّ  إلى أقسام ثم أعّينها وأضيفها إلى

. كما قلت آنفا  طبق منهجا تحليليا على البيانات بعد جمعهاوفي هذا البحث العلمّي سأ

 وهو كما يلى: 

 رواها األئمة القراء غير رواية حفص عن عاصم. حليل على القراءات المتواترة التيالت -1

جعلها صاحبا  واترة غير رواية حفص عن عاصم التيالتحليل على القراءات المت -2

 نية.تفسير قراءات مفسرة لآليات القرآال

نهم صاحبا التفسير لذين أخذ عأّي اإلمام من األئمة القراء افُعِلَم بهذين التحليلين 

 قراءاتهم، وهو جواب لتنظيم المشكالت األولى.

تدل على قراءات أخرى، سواء كانت متواترة،  التحليل على أنواع العبارات التي -3

 مشهورة، شاذة أو غير ذلك.
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ذكرها صاحبا التفسير والحال أنّه جواب  ليل عرْفنا جملة من القراءات التيبهذا التح

 مشكالت الثانية.لتنظيم ال

 ث. ترتيب البحز

 المضامين التالية: في ونر تاب كما سأبو  خمسةالعلمّي على  ا البحثاشتمل ترتيب هذ

وأهداف ت المشكال تنظيممن بواعث البحث و  هافي مقدمة التي تتكونالالباب األول: 

 د البحث ومناهج البحث وترتيب البحث.يحدتو  البحث وأهمياته

 لى تعريف القراءات وعلمها وشروطها وأقسامها واألئمة المشهورة.ع يحتوى الباب الثاني:

ن اإلمام جالل الدين المحلى واإلمام جالل فيترجمة المؤلّ  لىع يحتوىالباب الثالث: 

 .  تفسير الجاللين الدين السيوطى ثم  تعريف الكتاب

مع ذكر القراءات  التفسير انهم صاحبعأخذ لى ذكر األئمة الذين ع يحتوىالباب الرابع: 

 يرهما بأنواع العبارات مع ذكر نسبة تلك القراءات إلىتفس تي ذكرها صاحبا تفسير الجاللين فيال

 القرّاء السبعة وغيرهم.

 .على النتائج و التوصيات الباب الخامس: الخاتمة التي تحتوي

 


