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 تفسري سورة الفاحتة لعيدروس عابدين

 )دراسة حتليلية يف ادلنهجية وادلصادر واللون(

 علمي حبث
 

 مقدم إىل كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني جامعة أنتساري
 (.S.Agالدرجة اجلامعية األوىل )للحصول على 
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م القرآن والتفسري ادلشروع اخلاصو شعبة عل  
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 بيان أصلية الكتابة

 ذلذا البيان: أان ادلوقع

 دمحم صديق:  اإلسم

 2222202220:  رقم القيد

 : أصول الدين والعلوم اإلنسانية  الكلية

 : علوم القرآن والتفسري ادلشروع اخلاص    الشعبة

تفسري سورة الفاحتة لعيدروس أبني بياان حقيقيا أن ىذه الرسالة العلمية حتت ادلوضوع "

 وإن كان يف يوم ما " من كتاىب األصلية، )دراسة حتليلية يف ادلنهجية وادلصادر واللون( عابدين

ا منها فالبحث العلمي أو كتبها اآلخر مجيعا أو بعضنشأ البيان أبهنا نسخة أو تقليد أو انتحال 

 ا/قانونيا.يوالدرجة اليت تنال ألجلها بطلت حكم

 

 

 0202 ويولي  22 بنجرماسني،      

 البيان كاتب     

 
 

 دمحم صديق     
2222202220    
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 ادلوافقة

 تفسري سورة الفاحتة لعيدروس عابدين

 )دراسة حتليلية يف ادلنهجية وادلصادر واللون(

:اإلعداد  

 دمحم صديق

 2222202220 .رقم القيد
 قد متت ادلوافقة من ادلشرفني

 ليقدم إىل جلنة ادلناقشة

 ادلشرف األّول

 
 

  ادلشرف الثاين

 

 
 مشسوين ادلاجسرت ادلاجستري ورداين الدكتور

  275122220220202220رقم التوظيف: 

 

 علوم القرآن والتفسري رئيس شعبة

 

 ادلاجستري تنور ىداي الدكتور
 275526050222212220رقم التوظيف : 

 م 0202 يويل 22التاريخ، 



 د
 

  ار واحلكمالقر  

دروس عيل الفاحتة سورة تفسري"متت مناقشة ىذا البحث العلمي وعنوانو: 
. أمام جلنة ادلناقشة واحلكم بكلية أصول ")دراسة حتليلية يف ادلنهجية وادلصادر واللون( بدينعا

على اجلمعة الدين والعلوم اإلنسانية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، وذلك يف يوم 
 .(S.Ag)وقد مت قبوذلا شرطا للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل  (+B) 56،2 درجة

 0202يوليو  12بنجرماسني،                      
 جلنة ادلناقشة

 رئيس اللجنة و عضو
 

 الدكتور سيف الدين ادلاجستري
 275226022775221رقم الوظيف: 

 ادلناقش األول وعضو
 

 ريبصري ادلاجست
 10ٓٓٔٓٔٔ110ٖٕٓٔٓٓٔ رقم الوظيف:

 
 وعضو ادلناقش الثاين

 
 ادلاجستري ورداين الدكتور

 275122220220202220رقم التوظيف: 

 وعضو لثادلناقش الثا
 

 ريمشسوين ادلاجست
 

 
 راس  اكحمكومةادل

 
 جنيب إرشدي ادلاجستري

 
 

 مبعلوم  
 عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية

 
 
 

 ادلاجستريالدكتور عرفان نور    
 275222220221202223رقم التوظيف: 



 ه
 

 شعار

ِ ِحْيِمبِْسِماّٰلله ْحٰمِنالرَّ  ٔ–الرَّ

 َِرّبِاْلٰعلَِمْيَنَۙ  ٕ–اَْلَحْمدُّٰلِله

 ِحْيِمَۙ ْحٰمِنالرَّ  ٖ–الرَّ

 (1-2)القرآن الكرًن سورة الفاحتة: 
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 ملخص البحث
)دراسة حتليلية يف  بدينعادروس عيل الفاحتة سورة تفسري. 0202 ،دمحم صديق

ية شعبة علوم القرآن والتفسري ادلشروع اخلاص بكلة، ياجلامع، الرسالة ادلنهجية وادلصادر واللون(
وين شمش ، وادلشرف )الثاىن(ادلاجستري ورداين الدكتورادلشرف )األول(  أصول الدين والعلوم اإلنسانية.

 .ادلاجسرت
 . التفسري ولون ادلصادرو  منهج الفاحتة، سورة تفسري: الرئيسية الكلمات

 ألن عيدروس عابدين عند الفاحتة سورة تفسري ولون مصادرو  منهج يبحث البحث ىذا
 دلعرفة مهما البحث كان. كثرية ائ فض الفاحتة لسورة نأل الفاحتة، سورة فسريت صنف قد مولفو
 تفسري منهج ما( 2: )يلي كما البحث ىذا يف األساسية ادلسائ .  التفسري ولون مصادرو  منهج

 تفسريهاستمد منها ادلؤلف يف  اليت صادرادلما ( 0) الفاحتة، سورة تفسري كتابو يفعيدروس عابدين 
 . هتفسري  لون ما( ۳) الفاحتة، سورةل

. والثانوي األساسي: قسمني إىل بياانتو مصادر وتنقسم مكتيب، حبث العلمي البحث ىذا
 ومناىجو التفسري كتب ىو والثانوي تفسري سورة الفاحتة لعيدروس عابدين كتاب ىو فاألساسي

 .البحث هبذا تتعلق اليت وغريىا
 سورة هتفسري  يف عيدروس عابدين سلكو الذي التفسري منهج على يرتكز البحث وىذا

 يستخدم عابدين دروسعي. اعتمده الذي التفسري ولون استخدمها اليت التفسري مصادرو  الفاحتة
. كام  بشك  ىذاادلنهذ قواعد يتبع ال تطبيقو يف أنو من الرغم على ، يعادلوضو التفسري  منهج
 ، القرآن سورة على الذي يطبق عيضو و ادل تفسريال ىو استخدمو الذي يعو ضادلو  تفسريال منهج
 دياأل ىو ، التفسري أبسلوب يتعلق فيمالون تفسريه و  .واحدة لسورة ادلوضعي التفسري وىو

 أبسلوب القرآن إليو أشار الذي ادلعاين ويشرح بعناية، القرآن تعابري ينق  تفسري وىو ياالجتيماع
 الذي القرآنية النصوص ربط إىل التالية اخلطوات يف سرادلف يسعى مث. لالىتمام ومثري مجي  لغة
 .الثقايف ادلوجود والنظم االجتماعي ابلواقع دراستو ريجي
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ابهلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، احلمدهلل حنمده و نستعينو و نستغفره، ونعوذ 

من يهدى هللا فال مض  لو و من يضللو فال ىادي لو، و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 

 . وبعد :أمجعني ادلرسلني و على آلو و صحبو ادلهديني

ِمننذا لعزيز الغفار الذذي قذد مذن علذي اول شكراً للخالق ادلتعال اتنمن خالل ىذه السطور سأ

طبعذاً لذذلك تكليذف الدراسذية األكادميذة ال غذب للطذالب عذن تركهذا ألهنذا شذر   يلتقدًن حبذث جذامع

( ىف علذوم  القذرآن والتفسذري  بكليذة أصذول  S.Agمن شرو  للحصول على الشهادة اجلامعيذة األوىل )

حلكوميذة بنجرماسذني الدين والعلوم اإلنسانية شعبة علوم القذرآن والتفسذري مامعذة أنتسذاري اإلسذالمية ا

)دراسذذة حتليليذذة يف ادلنهجيذذة وادلصذذادر  تفسذذري سذذورة الفاحتذذة لعيذذدروس عابذذدين حتذذت عنذذوان:

 .واللون(

لعلمذذي ابلعجذذز عذذن اإلحاطذذة واإلسذذتيعاب جلوانذذب ذاك التكليذذف فذذدون حصذذره خذذر  القتذذاد 

األسذفار فضذاًل  وفت األكباد، فال يفذى هبذذا التكليذف الكبذري والبحذر الزاحذر بطذون الكتذب ومضذامني

عن ىذه األوراق والسطور، فمثلو حباجة إىل دراسات طويلذة وعميقذة وموضذوعية ومانذب آخذر  تذا  

ت وغذذذري ذلذذذك مذذذا يذذذؤدى إىل ادلسذذذاعدات والعنذذذارت واإلرشذذذادات والتوجيهذذذات واإلقرتاحذذذات وادلعلومذذذا

 الكمال والتمام. إىلىذا البحث 



 ح
 

طادلذذذا اكذذذتصد هبذذذا صذذذدري وفذذذاء وعرفذذذاان، وأوىل ىذذذذه ويف هنايذذذة ادلطذذذاف أود البذذذوح بكلمذذذات  

الكلمات دعوات ضارعات إىل رب الربرت أن جيع  عملي ىذا امتدادا لغراس والذدّي الذذين مذا فتئذا 

، مث إىل مذن لذو يذد ادلسذاعدة وادلسذاتة إستعراضذا يني هللا أن يكتذب التوفيذق للباحذث وحبثذوصابرين داع

 ذكر رمسيا الحسيا:بذكر امسآئهم، غري أين أخص ابل

ألن أكذذون -وأقذذول شذذكرا جذذزيال  ألي اكحمبذذوب، وأمذذي اكحمبوبذذة يذذدعوا هللا يل كذذ  يذذوم وليلذذة .أ 

 أن يغفر هللا ذلما ويرمحهما كما ربياين صغريا. -ابنا صاحلا

ادلاجسذتري. عميذد كليذة أصذول الذدين والعلذوم اإلنسذانية الذذي قذد مذن  عرفذان نذور الذدكتور  .ب 

 قشة على ىذه الرسالة العلمية.قرارتو إبجراء ادلنا

بكليذذة أصذذول الذذدين علذذوم القذذرآن والتفسذذري رئذذيس شذذعبة  ،ادلاجسذذتري تالذذدكتور نذذور ىذذداي .  

 .ببنجرماسني والعلوم اإلنسانية مامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

كادلشذرف الثذاين، الذذين   ادلاجسذتري  مشسذوين و ،ادلشرف األولك  ادلاجستري ورداين الدكتور .د 

قد بسطا يدي ادلسذاعدات والعنذارت واإلرشذادات والتوصذيات والتوجيهذات واإلقرتاحذات 

 وادلعلومات وغري ذلك ما يؤدي ىذا البحث إىل حبر التمام.

وال أفذذذذذوت الشذذذذذكر اجلزيذذذذذ  جليذذذذذع اكحماضذذذذذرين و اكحماضذذذذذرات بكليذذذذذة أصذذذذذول الذذذذذدين والعلذذذذذوم  .ه 

  خلاص.اإلنسانية واألخص يف ادلشروع ا

صذذذحاىب أمحذذذد جيذذذادي وسذذذفيان الثذذذوري، وفرضذذذاين، وأمحذذذد ادلعشذذذري، والشذذذكر اجلزيذذذ  إل .و 

وحسذذن اليقذذني، وعبذذد الواحذذد، وانر أوررا رمحذذان وغذذريىم الذذذين ال يسذذمع ادلقذذام لذذذكرىم 

 مجيعهم. جزاىم هللا خري اجلزاء، وعسى هللا أن جيمعنا يف جنتو النعيم. آمني.



 ط
 

ان واخلطذأ يف كتابذة ىذذا البحذث العلمذي، فمذا أحسذن للقذارئني وال يفوت الباحث من النقص

أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية. عسى هللا أن ينفع ىذذا البحذث العلمذي للباحذث وللقذارئني 

 عامة، آمني.

 

 0202يوليو   12 بنجرماسني،      

 كاتبال     

 

 دمحم صديق     
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