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الباب األول 

المقدمة 

 

بواعث البحث  . أ

كل مسلم أن القرآن كتاب شامل جلميع شؤون حياهتم كلها، فال يشمل عالقة  إعًتف

 1.العباد بربو فقط بل يشمل عالقة العباد غَته والكون حولو لسعادتو ىف الدنيا واألخرة

أنزل اهلل القرآن ىدى وال يكون مقروئا فقط بل يكون مفهوما منطبقا ىف حياة اإلنسان 

 3. إال رسوخا يف اإلعجاز، ومعجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدىا التقدم العلمي2اإلجتماعية

القرآن كالم اهلل ادلنزل على نيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم بواسطة جربيل عليو السالم 

 تبارك "1:سورة الفرقانيف  كما قال اهلل تعاىل .4لسائر العامل، لذلك أنو أعلى الثروة أنعمهااهلل للناس

 ".الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعادلُت نذيرا

 

                                                 
، 4، ط (م 1995فريس،  غما إنساين: جاكرتا)، Klasifikasi Kandungan al-Qur’an خَت الدين حاضري، 1

.   25ص 
، Aktualisasi Nilai-Nilai al-Qur’an Dalam Sistem Pendidikan Islamسيد أغيل حسُت ادلنور، 2

 . 16، ص 2، ط ( م2005يفوتات فريس، چ: يفوتاتچ)
   .5، ص ( م2002 مكتبة وىبة،: القاىرة )، مباحث يف علوم القرآن مناع خليل القطان، 3
، 2ج ،(م2005خاريسما علم، : جاكرتا) ،Ensiklopedi Tematis al-Qur’an زلمد كامل حسُت ادلهامي،  4

.    39ص 
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مقاصد القرآن غَت زلدود للمجتمع ادلعُت ىف عصر منفرد بل مقاصده العامة صاحلة لكل 

وىذا مربىن أن كل إنسان العادي . وأيضا كان القرآن ىو كتاب فيو معان عظيم. 5زمان ومكان

 6.يفسر أو يفهم القرآن سلتلفا، ما ينسب خبلفية اإلجتماعي وعلمية

إنو قانون . ينو منزل إلصالح أحوال الناس، فبُت بعض األوامر والنواهأقد دل القرآن على 

فهو دستور اخلالق إلصالح اخللق وقانون السماء ذلداية . 7من اهلل اخلالق حلسنة خلقو وإلصالحها

 8.لو كل تشريع وأودعو كل هنضة وناط بو كل سعادةزاألرض أهنى إليو من

تفسَت القرآن يبدأ بنزولو مرة أوىل، مفسره رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مث أصحابو إىل 

 قد علم النيب صلى اهلل عليو وسلم والصحابة تفسَت القرآن ىف ادلاضي، ىذا يدل 9.الوقت احلاضر

فأصح القول أن علم . على ظهور علم التفسَت يف ذلك زمان ومل يدون بل مل يدرس علمية مًتتبا

التفسَت من أوائل العلوم يف خزنة العلوم اإلسالمية بل مل يدون كامال يف ذلك الزمان ألن تدوين 

 10.الكتب اإلسالمية يبدأ يف قرن الثالث اذلجري

 

                                                 
انا چتييارا وا: رتا ااكجكج) ، Falsifikasi Terjemahan al-Qur’an Depag Edisi 1990 إمساعيل لوبيس، 5

. 2-1، ص (م2001يوجيا، 
. 92، ص(م1992ميزان ، : بندونغ ) ، Membumikan al-Qur’anىاب، ص ش زلمد قري6
.  27 ، ص 1، ط (م1994كالم موليا ، : جاكرتا) ، Membina Generasi Qur’ani،  زلمد أمُت7
 ط ،(م1995 -ىـ1415 ،كتاب العريبدار ال: بَتوت ) مناىل العرفان يف علوم القرآن، زلمد عبد العظيم الزرقاين، 8

. 12 ص ،1، ج 1
.  2، ص (م1999سكولو تينغي أغام إسالم، : سوراكارتا )، Rekonstruksi Ilmu Tafsir نصر الدين بيدان،  9

   . نفس ادلرجع10



3 

 

 

ومن أكثر كتب التفسَت ادلستعملة وادلراجعة يف ادلعاىد اإلسالمية ورلالس التعليم ىي 

مع حاشيتو ىي )السيوطي  الدين احمللي واإلمام جالل تفسَت اجلاللُت، ألفو اإلمام جالل الدين

ح لبيد ألفو زلمد نووي البنتاين وتفسَت تنوير ا، وتفسَت مر(حاشية الصاوي ألفو أمحد الصاوي ادلكي

مي اادلقباس من تفسَت بن عباس ألفو أبو طاىر بن يعقوب الفَتوز آبدي وتفسَت سورة يس ألفو حم

 11.زاده

منتان اجلنوبية باخلصوص مدينة بنجرماسُت بكثرة رلالس التعليم تنتشر يف أحناء يإشتهر كال

ولكن ادلظهر العام ىف اجملتمع احلاضر . ادلدينة، إما تعليم التفسَت واحلديث والفقو والتوحيد والتصوف

فهذا يدل على .  اجملالس األخرىأكثر من مشًتكيلتوحيد والتصوف  للسادلجأن عدد ادلشًتكُت يف 

شتهر، بل الواقع ادلوجود أن تعليم التفسَت كثرة ادلشًتكُت عددا حنو يتعليم التفسَت واحلديث مل 

 مدين نور مرعي ليسانس كل يوم األحد بعد احلاج  الشيخلألستاذرللس التعليم لتفسَت القرآن 

 .ادلغرب

مثانية ) 28سنة حىت  2011نوفمرب  (إثنا وعشرون) 22وقد بدأ ىذا التعليم منذ 

، وحصل (2012 نوفمرب 3التحويل إىل يوم السبت ليلة منذ تاريخ ) سنة 2012أكتوبر  (وعشرون

 ادلسجد فقط، ولكن أيضا من حولعلي إىتمام شديد من ادلشًتكُت، حيث ليس من اجملتمع 

. عمال وشرطة و، وطالب، حكومييموظف

                                                 
، (م2007أفريل -، يناير1خزانة، ر) ،Kitab-Kitab yang digunakan di Pondok Pesantrenدي، ا رحم11

.      78ص 
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يف تعليم تفسَت القرآن، ينبغي للمعلم عند تقدًن مواد تفسَت القرآن بإستخدام منهج 

اضرة، ولكن كان ادلنهج ال ديكن أن تنجح دون ادلحمنهجو كمثل .  ىذا ادلادةىمناسب ودعم عل

 ىذا تعليم التفسَت تصويرشكل ادلنهج األخر، مثل القصص الورادة يف القرآن الكرًن وغَت ذلك ل

. أكثر جناح

الذي يسمعون وا يقبلوا اذلدف  لنجاح ادلشًتكُت، حيت يكونةادلنهج احد العوامل الداعم

ويشرح ادلعلم يف رلال اللغة يف . باللغة العربيةمن تلك موعظة، وخاصة يف تعليم تفسَت القرآن 

 .كتاب التفسَت بالعربية ولو دور مهم، وذلذا كان ادلنهج دورا مهما

تعليم التفسَت، وخصوصا يف رلال رللس  ىبنسبة تلك خلفية، فَتيد الكاتب دراسة عل

مشًتكُت وأغراض ونظريات تعليمهما، علم فباملمنهج  و، تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَتكيفية تعليم

وىذا البحث جيعل يف شكل الرسالة . علي ادلنهج ادلستعمل وادلادة ادلعروضة يف تعليم التفسَت

 . بنجرماسُتىتعليم تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت يف مسجد التقو: دبوضوع

 

 تعبير المسألة . ب

: إنطالقا من بواعث البحث السابقة، فلتحليل ادلسألة فقسمها الكاتب كما تلى

 ؟يف مسجد التقوى ينجرماسُت تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت كيف تعليم .1

 كيف منهج ادلعلم يف تعليم تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت ؟ .2

  ؟ التعليم مادة عن ونظراهتمادلشًتكُتأغراض ما  .3
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تحديد المسألة  . ج

لتوضيح البحث وحتديده وادلنع على خالف الفهم سيقدم الكاتب عن ادلعاىن ادلتعلقة 

: بادلوضوع كما يلى 

 12.ه الصنعة وغَتىا أي جعلو يعلمهااتعليما وعالم –يعّلم  - عّلمكلمة من  : التعليم

دبعٌت البيان والكشف، وفسر الشيء يفسره " الفسر " من : التفسير لغة : التفسير

بالكسر ويفسره بالضم فسرا و فسره وفّسره أبانو ووضحو، وفسر القول إذا كشف ادلراد عن اللفظ 

 علم يفهم بو كتاب اهلل ادلنزل على نبيو زلمد وبيان معانيو  :صطالحاإالتفسير .13ادلشكل

علم نزول : قال السيوطي يف علوم القرآن التفسَت يف اإلصطالح.14واستخراج أحكامو وحكمو

اآليات وشؤوهنا وأقاصيصها، واألسباب النازلة فيها، مث ترتيب مكيها ومدنيها، وزلكمها ومتشاهبا، 

وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدىا، ورلملها ومفسرىا، وحالذلا وحرامها، 

 15.ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا وهنيها، وعربىا وأمثاذلا

لومات والدراسة العميقة عن علم يفهم بو كتاب اهلل ع قصد بو إعطاء املفتعليم التفسير

 .ادلنزل على نبيو زلمد وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو

                                                 
.  526، ص (م 2002دار ادلشرق، : بَتوت  )، ادلنجد ىف اللغة واألعالم لويس معلوف، 12
.  55ص ، 5ج ، (دار صادر- بَتوت)، لسان العرب زلمد بن مكرم بن منظور األفرقي ادلصري، 13
 أنظر أيضا بدرالدين .13 ص ،1 ج ،( م1976كتبة وىبة، م: القاىرة ) ،التفسَت وادلفسرونزلمد حسُت الذىيب، 14

 ج،    1، ط ( م1988 - ىـ 1408دار الكتب العلمية، : لبنان-بَتوت )، القرآن علوم يف الربىانزلمد بن عبد اهلل الزركشي، 
 .33ص، 1

   2008- ىـ 1429مؤسسة الرسالة ناشرون، : سوريا-دمشق)، اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين السيوطي، 15
. 760 ص،1 ط ،(م
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جالل : نسبة إىل مؤلّفيو اجلليلُت " الجاللين" مّسي ىذا التفسَت بـ : تفسير الجاللين

الدين احمللَّى، وجالل الدين السيوطي؛ وىو من التفاسَت القّيمة ادلفيدة، اليت القت انتشارا واسعابُت 

ادلسلمُت، وعّم النفع بو ديار ادلسلمُت كافة، دلا امتاز بو من عبارة وجيزة، وأسلوب واضح بُّت، 

 16.ليس فيو تعقيد وال غموض

ألنو جامع لعيون ما يف التفاسَت " صفوة التفاسَت  "  ىذا التفسَتمسي: صفوة التفاسير

،  وكلي امل ان يكون امسو مطابقا دلسماه، والوضوح والبيان،مع االختصار والًتتيب، الكبَتة ادلفصلة

17. و الصراط ادلستقيم، دبا يوضح ذلا السبيل األقوم،وان تستفيد منو األمة اإلسالمية
 

 

أهداف البحث وأهميته  . د

: بعد النظر إىل حتليل ادلسألة فاألىداف ذلذا البحث ىي 

 .يف مسجد التقوى ينجرماسُت تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت معرفة تعليم .1

 .منهج ادلعلم يف تعليم تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَتمعرفة  .2

 . التعليمادة عن م ونظراهتمشًتكُتأغراض املمعرفة  .3

 

 

                                                 
آخر ، (ادلوسوعة احلرة)،  http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_al-Jalalain،ويكيبديا، تفسَت اجلاللُت16

 .2012 يونيو 10، 09:36تعديل ذلذه الصفحة يف 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : لبنان-بَتوت)، صفوة التفاسَت تفسَت للقرآن العظيمزلمد علي الصابوين، 17

 .14، ص 1، ج ( م2011- ىـ 1421

http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_al-Jalalain
http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_al-Jalalain
http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_al-Jalalain
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: وأما أمهية ىذا البحث كما يلى 

لتكون زيادة ادلعلومات للناس عامة وادلتعلم ىف رللس تعليم التفسَت دبسجد التقوى  .1

 .منطقة بنجرماسُت الشرقية خاصة

دلكتبة كلية أصول الدين عن رللس التعليم تفسَت اجلاللُت لتكون زيادة ادلعلومات  .2

 .للجنة ادلعينة أو ادلؤسسة اخلاصة بالدعوة اإلسالميةوصفوة التفاسَت 

 

 الدراسات السابقة  .ه

: أما الدراسات السابقة اليت وجدىا الكاتب ادلتعلقة ذلذا البحث يعٍت

رللس "حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  سرباين الذي قد أجرى .1

ىولو ديرية املناحية فنداوان الا أسام وقرية بانوالالتفسَت جاللُت يف مسجد سبهان 

 (م1998.)"اجلنويبسوجني 

جزويل رمحن الذي قد أجرى حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  .2

ىولو ديرية املناحية باتوا مندى الرللس تفسَت الصاوي يف مسجد جامع اذلدى "

 (م2002". )(ض التعليم ومنهجواغرأدراسة عن )الشمايل سوجني 

رللس تفسَت "مردييانا قد أجرت حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  .3

دوافع )دينة بنجرماسُت املناحية بنجرماسُت الوسطى الإبن عباس يف مسجد النور 

 (م2006".)(ادلشًتكُت ونظراهتم
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حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  أمحد سيف اهلل الذي قد أجرى .4

عن  دراسة)ناحية فكافوران رايا بنجرماسُت الرللس التفسَت ياسُت أستاذ عبد ادلعيذ "

 (م2007". )(ض التعليم، منهجو وتأثَته أما عن دوافع مشًتكي التعليماغرأ

سيف الدين أنصاري الذي  قد أجرى  حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت  .5

ناحية الح لبيد يف مسجد اإلخالص دائرة القرية منتاووس ارللس التفسَت مر"ادلوضوع 

 (م2009)". (دراسة عن دوافع ادلشًتكُت وغرضهم)بنجرباروا الشمالية 

أمحد إرفاين الذي قد أجرى  حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  .6

ناحية بنجرماسُت الرللس التفسَت إبن عباس يف مسجد ادلتقُت دائرة القرية فكاوومان "

 (م2009 ". )(ض ادلشًتكُت ونظراهتماغرأدراسة عن )اجلنوبية 

رللس "سوسيالوايت قد أجرت حبثا ودراسة ميدانية عن رللس التفسَت حتت ادلوضوع  .7

دراسة عن )التفسَت صفوة التفاسَت يف مسجد جامع سوجني جينجاح بنجرماسُت 

 (م2009".)(غرض ادلشًتكُت و نظراهتم أما عن منهج التعليم ومادتو

تعليم تفسَت اجلاللُت وصفوة "أما البحث والدراسة ادليدانية اليت سيقوم هبا الكاتب ىي 

بادلقارنة مع الدراسات السابقة، فهناك بعض اإلختالف ".  بنجرماسُتىالتفاسَت يف مسجد التقو

 تعليم يركز الكاتب يف ىذا البحث يف. تعليم التفسَت وأغراض ادلشًتكُتسواء من عنوان البحث، 

  الذيتعليم التفسَت التعليممادة عن  ونظراهتم شًتكُت اجلاللُت وصفوة التفاسَت، أغراض املتفسَت

. مدين نور مرعي ليسانس احلاج قام بو الشيخ

مناهج البحث . و
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 نوع البحث .1

، جيمع الكاتب البيانات بادلقابلة ادلباشرة (Field Research)ىذا البحث من البحث ادليداين 

 .(ادلكتيب)والكاتب أيضا جيمع ادلراجع األخرى ادلتعلقة دبوضوع البحث . دبصدر البيانات

 تووعُته عدده، قصد البحث، موضوعو، لمح .2

 رت 363 الرقم 4,5شارع أمحد ياين كيلومًت ى احملل يف ىذا البحث مسجد التقو (1

 دائرة القرية كابون بوجنا 70235 رمز بريدي 3275043 0511 اذلاتف 034

 .منتان اجلنوبيةيديرية كالاملناحية بنجرماسُت الشرقية ال

رئيس ) يف ىذا البحث ادلشًتكُت وتكميلية ادلطلوب ادلعلومات من احلاج أمحد ادلوضوع (2

 .وكبائر اجملتمع األخرين (ىؤسسة مسجد التقوامل

تعليم  ومنهجهما، وتفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَتكيف تصوير القصد يف ىذا البحث  (3

عن مادة  ونظراهتم شًتكُت ومنهج ادلعلم، وأغراض املتفسَتاجلاللُت وصفوة التفاسَت

 .دينة بنجرماسُتاملناحية بنجرماسُت الشرقية ى الالتعليم يف مسجد التقو

 من الرجال والنساء، ىم شخصا، 50 معدد يف ىذا البحث مجيع ادلشًتكُت عددهال (4

 .ومن مجيع األعمار سواء من الصغار والكبار

 شخصا، 10عينة يف ىذا البحث يعٍت من ذلك عدد السكان يأخذ عينة مايصل إيل ال (5

 . ومن ذلك عينة شعر الكاتب كافيا لتمثيل مجيع ادلشًتكُت

 البيانات ومصادرىا .3
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 ىي تعليم تفسَت اجلاللُت و البيانات األساسية ىف ىذا البحث : البيانات األساسية (1

منهج ادلعلم يف تعليم تفسَت اجلاللُت صفوة التفاسَت يف مسجد التقوى ينجرماسُت، 

.  ونظراهتم عن مادة التعليمشًتكُت وأغراض املوصفوة التفاسَت

 حيتاجها يتالبيانات الثانوية ىف ىذا البحث ىي البيانات ادلكملة ال : البيانات الثانوية (2

 جالل الدين  وترمجة اإلمامالتصور العام تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَتالكاتب وىي 

 وصورة عامة عن زلل شيخ زلمد علي الصابوينالو  السيوطيجالل الدينوإإلمام  احمللي

 . حتقيقال

 مصادر البيانات (3

: مصادر البيانات ىف ىذا البحث تؤخذ من 

 اجمليبون -1

ن يف و ومشًتكليسانس مدين نور مرعي  احلاجاجمليبون يف ىذا البحث ىم الشيخ

 .لسىذا ادلج

 ادلخربون -2

احلاج : حنوادلؤسسات وكبائر اجملتمع األخرين ادلخربون يف ىذا البحث يتكون من 

 .وكبائر اجملتماع األخرين (ىؤسسة مسجد التقواملرئيس )أمحد 

 

 

 الوثائق -3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
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الوثائق يف ىذا البحث تتكون من كل الوثائق اليت تتعلق بالبيانات االساسية 

.  ادلعلومات دبجلس التعليم، وإعضاء ادلؤسسةحنو والثانوية لتكميل البيانات،

 .فالوثائق اليت تتعلق باجمللس للتعليم

 البحثطريقة  .4

 ادلالحظة (1

رللس التعليم لتفسَت القرآن يف )بادلالحظة ادلباشرة علي النشاط الذي يعضده اجمليبون 

. ( بنجرماسُتىمسجد التقو

 ادلقابلة (2

 تفسَتتعليم البيانات اليت تستعمل يف ىذا البحث ىي  .ادلقابلة باجمليبُت ألعراض البحث

 . التعليمادةعن م ونظراهتم شًتكُتمنهج ادلعلم، أغراض املو اجلاللُت وصفوة التفاسَت

 الوثائق (3

. ىذه الطريقة مكملة البيانات لتحصيل بيانات الصورة ادلوقع

 طريقة حتليل البيانات .5

بطريقة معاجلة البيانات ادليدانية وادلكتبية، تعمل كاتب لتحصيل البيانات احملتاجة، يقوم ال

بينما معاجلة  . وادلخربين لنيل البيانات الصحيحةينطريقة معاجلة البيانات ادليدانية بادلقابلة باجمليب

 .بادلوضوع إىل كتب تتعلق كاتبالبيانات ادلكتبية رجع ال
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 بتحليل البيانات مناسبة بًتتيب كاتبو بعد مجع البيانات من ادليدان و ادلكتبة، يذىب ال

 سلصوصة يف احلاج مدين نور مرعي ليسانس شيخ بدراسة منهج الكاتبو بعده يقوم ال. الكتابة

 .اب تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَتكت

 

 كتابةترتيب ال. ز

:  أبواب أربعةقسم الكاتب كتابة ىذا البحث إىل 

ادلقدمة، يتكلم الكاتب عن بواعث البحث الىت يعرب وتوضح األسباب الىت : الباب األول

تسبب الكاتب ىف إختيار ادلوضوع، مث يعُت البحث ىف حتليل ادلسألة ويتبعو بتحديد ادلوضوع 

لتوضيح البحث وحتديده وادلنع على خالف الفهم مث يبُت عن أىداف ىذا البحث وأمهيتو مث 

الدراسات السابقة دلعرفة الدراسات الىت تتعلق بو مث يتكلم عن منهج البحث، وفيو يبُت عن نوع 

. البحث وعن البيانات ومصادرىا وكيفية مجعها، وأخَتا يقدم الكاتب عن ترتيب الكتابة 

، سوف يتكلم الكاتب عن مقصود التصور تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت: الباب الثاىن

ين اجلليلُت ، يبدأ الكاتب كتابة ىذا الباب بيان ترمجة  اإلمامالتصور تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت

، مث يستمر بيان شيخ زلمد علي الصابوينالو( ي السيوطجالل الدينوإمام  إمام جالل الدين احمللي)

. إن ىذا الباب منطلقا أول لفهم الباب بعده. منهج تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت

صورة اجلانبية عن ، التصور العام زلل التحقيقعٌت ، يتقدًن البحث وحتليلها: الباب الثالث

 ترمجة ادلعلم، تركيب تنظيمي يف مسجد التقوى بنجرماسُت،تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت، تعليم 

مادة منهج ادلعلم يف تعليم تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت، ، الكتب ادلراجعة يف تعليم التفسَت
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نظراهتم تفسَت اجلاللُت وصفوة التفاسَت و تعليم يف إشًتاكشًتكُت ، أغراض املالتعليم تفسَت القرآن

 .عن مادة التعليم

. اخلامتة، خيتم الكاتب خبالصة البحث وىي النتائج والتوصيات : رابعالباب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


