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 الباب أألول

 املقدمة

 بواعث البحث .أ 

القرآن ىو اسم كتاب لكالم هللا تعاىل ادلنّزل على عبده ورسولو دمحم ادلتعبد بتالوتو، ادلعجز بكل 

وجعلو ىدى للناس وبينات من اذلدى كما  ٔخر بسورة الناس،نو، والذي يبدأ بسورة الفاربة وأيسورة م

قال هللا تعاىل: َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِلنَّاِس َوبَ يَِّناٍت ِمَن اذْلَُدى َواْلُفْرقَان 

ن فِليفهم القرا لقرانوليس كل الناس أن يفهم ابٕ( ولكن القران نزل بلسان العريب،٘ٛٔ...اآلية.)البقرة:

 سلصوصا يف أندونيسيا. ٖلآلخرين و فضال للعجم فمطلوب بو التفسَت

التفسَت  عمافليس لكل شخص  أن يستطيع لتفسَت القرآن، ان أول التفسَت ىو النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

إمجال الثاين بتحليل كمصلحات العبادات و  األولنقسمو نصر الدين بيدان اىل قسمُت يالنيب الذي 

                                                   
 .ٛٔ(، ٖٕٔٓ: راجاوالي برس )جاكرات: Ulumul Qur’anأنصاري، ٔ

 ٚٚ٘(، ٕٓٔٓ)لبنان: دار الكتب العلمية،  اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ٕ
علم يعرف بو فهم كتاب هللا ادلنزل على نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبيان معانو، واستخراج أحكامو وحكمو. انظر بدر ىو سَت فالتٖ

 .ٜٕ(، ٕٔٔٓ)لبنان: دار الكتب العلمية،  الربىان يف علوم القرآنالدين الزركشي، 
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 والزكاة، واحلج، وغَتىا اليستحق كمصحالت ادلعامالت. ففي مصالحات العبادات كوجب الصالة،

بو التفسَت كفى بفاعلو، ويف مصحالت ادلعامالت جيوز بو التفسَت كاحلكم، ويف شؤون النزاىة، ويف 

 ٗاألسرة .

منحة دراسية من التفسَت، من علوم  مجيب أن يكون لديه أولئك الذين يريدون لتفسَت القرآن

فلذالك ليس  ٘معرفة أسباب النزول والناسخ وادلنسوخ. إىل اللغة وأصول الفقو، والقراءات. وحيتاج أيضا

 لتفسَت القرآن حىت لديو من العلوم كما تقدم. حقلكل شخص  أن يست

دا عما حدث يف عامل العريب وىو ادلكان سلتلفا ج وقد تطور تفسَت القرآن الكرمي  إبندونيسيا

الذي نزل فيو القرآن وخاص مسقط رأس التفسَت القرآين. فراق واضح جدا بُت إندونيسيا و العريب.  

وىل لفهم كما شعبو توفيق الرمحن إىل قسمُت: األول يف اخللفية الثقافية و الثاين يف اللغة. الطريقة األ

 ٙة القرآن يف اللغة االندونيسية مث اتبع بتفسَت واسع ومسهب.أوال بًتمج القرآن إبندونيسيا بدأ

                                                   

 
 .٘ٗ( فوستاكا فالجار )يوجياكارات:، Metode Penafsiran Al-Qur’an، نصر الدين بيدان4

 .ٜٕ(، ٕٔٔٓ)لبنان: دار الكتب العلمية،  الربىان يف علوم القرآنبدر الدين الزركشي،  5

 ٔ، منرة.  ٕاجمللد.  Kajian Tafsir di Indonesia" Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits"، توفيق الرمحان 6
 ٖ-ٕ(: ٕٕٔٓ)يونيو ، 
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بظهور كتب التفسَت ادلختلفة حىت اآلن يظهر العلماء متحمس يف تفسَت القرآن غاية جدا. 

ىكذا أيضا مع ظهور من تفقو يف التفسَت الذي يفسر القرآن مع خلفية علمية سلتلفة، حىت زلصول إىل 

فية العلمية، و منهجية، و إذباه الذي يستعملو ادلفسرون ودلصاحلهم. بتوجيو تفسَتي سلتلفة مناسبا ابخلل

التفسَت ادلختلفة كما أن تفسَت القرآن قام بطرق دبنهج سلتلفة، مثل ربليلي، وإمجايل، ومقرن، 

وبتوجيهات سلتلفات كتفسَت الصويف، و تفسَت الفلسفي، وتفسَت الفقهي، و تفسَت  ٚوموضوعي.

 ٛالعلمي.

عات كتب تفسَت إبندونسيا متناوعات تكون بكليو، ويتمركز بسورة واحد، ودبضوع مطبو  

فمنها عيدروس عابدين يف ىذا   معُت. وليس قليال من العلماء إندونسيا أن يفسر يف سورة الفاربة

 البحث يف كتابو ادلسمى تفسَت سورة الفتحة.

تفسَت القرآن الكرمي يف ىذه احلقبة كتاب كتب  ي أحد من العلماء الذيدروس عابدين يع

مت استعراض األفكار وعرضها يف جامعات  من إندونيسيا.أحد العلماء ادلعاصرين ادلعاصرة، وكان 

                                                   
 (ٜٔٗٔ)د.م :مكتب التوبة، حبوث يف أصول التفسَت ومناىجو، فهد بن عبد الرمحان بن سليمان الرمي، ٚ
(، ٕٗٓٓ ، آدب برس: يوجياكارات) .، ترمجة، خَتان هنديُتMetode Tafsir Sastra، امن اخللي و نصر أبو زيد8

ٕٛ. 
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س عابدين عن الكثَت من األفكار حول اإلصالح يف العامل اإلسالمي وطرح احلوار و در عيسلتلفة. عرب 

أفكاره فيما بعد تنويرًا أدركو يف  أصبحوالقيم اإلسالمية. والسالم بُت الزمالء الدينيُت يف نشر التعاليم 

 .شكل مؤسسات تعليمية ومؤسسات خَتية ووسائط إعالمية وطباعة وإلكًتونيات ومجعيات

دروس عابدين بتجميع العديد من األعمال يدروس عابدين كاتب غزير اإلنتاج. قام عيع

 تعلق أغليبيكتب وبعضها يف شكل مقاالت. شكل   العلمية يف رلال العلوم اإلسالمية. أعمالو يف

س عابدين دبجاالت التعليم ، والروحانية ، والدعوة. ومع ذلك ، على الرغم من أن و در يعأعمال 

س عابدين مل ينكر اىتمامو واىتمامو ابلقرآن. وميكن رؤية ىذا يف أحد أعمالو بعنوان تفسَت سورة و در عي

 الفاربة.

فريدة من ألن ىذه الشخصية  ،للدراسةوتفسَته كموضوع  دروس عابدينيع كاتب،ختار اليف

من إندونيسيا.  أحد زلاضرس عابدين و در عيها: أواًل ، كان شخصية والتفسَت الذي كتبو. منحيث ال

 روس عابدين ابستخدام ربليل الفهم.يدواثنيا، يف تفسَت سورة الفاربة لع
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الذي عابدين وتفسَته كموضوع  دروسيبتأليف ع الكاتباستنادًا إىل بعض التفرد ، يهتم 

  كتابودروس عابدين يفيع ومصادره ولون ما ىو موضح يف عمل علمي بعنوان منهجية تفسَتبحث ي

 تفسَت سورة الفاربة.

 تعبري املشكالت .ب 

وضعت لكي يركز ىذا البحث على موضوع البحث، ف استنادا إىل اخللفية ادلذكورة أعلى، 

 الدراسة ىوادلشكلة ليكون درس يف ىذه 

 تفسَت سورة الفاربةيف  عيدروس عابدين الذي يطبقونهجية ادل ىي  ما .ٔ

 تفسَت سورة الفاربةيف  عيدروس عابدين إليو شارأ الذي ادلصادر ىي ما .ٕ

 تفسَت سورة الفاربةيف  عيدروس عابدينما ىي اللون التفسَت  .ٖ
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 أهداف البحث وأمهيته . ج

عيدروس أما األىداف الرئيسي من ىذا البحث ىي رؤية ادلنهجية ادلستخدمة من قبل 

يريد أيضا استكشاف وتفصيل يف سلتلف  الكاتبة. تفسَت سورة الفارب ويف كتاب عابدين

 ادلنهجيات التفسَتية.

والفوائد أو األمهية  ىذا البحث: من وجهة نظر أكادميية، ىي الرغبة يف إضافة كنوز 

 ادلفكرين واجملتمع يف دراسة القرآن، وخاصة منهج الفاربة لعيدروس عابدين. الطالب

من الناحية العملية ، يريد الكاتب أن أقدم مدخالت وربفيزا لطالب القرآن وتفسَت 

ها صنفجامعة الدولة اإلسالمية أنتساري بنجرماسُت من أجل تشجيع دراسة التفسَتات اليت 

 .علماء ادلسلمُت اإلندونيسيُت

 حتديد املوضوع . د

تفسَت سورة الفاربة: ىوا اإلسم الكتاب الذي يبحث يف ىذه الرسالة ىي الكتاب الذي   .ٔ

 ، جباكرات.ٕ٘ٔٓيف سنة  طبعكتبو عيدروس عابدين، 
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عيدرس عابدين: ىوا عامل من علماء اإلندنسي ويذكر أيضا بعيدور عابدين وىو مؤلف  .ٕ

 ىذا الكتاب تفسَت "سورة الفاربة"

 ادلختلفة أجزائو أموضوع ربلل ىو التحليل" ، الكبَت اإلندونيسي للقاموس وفًقاربليلية:  .ٖ

 ادلعٌت وفهم الصحيح الفهم على للحصول األجزاء بُت وعالقاهتا نفسها األجزاء ودراسة

 حىت مكوانت إىل الكل التفكَت حيلل نشاط ىو التحليل تعريف لقمر الدين كل. وفقا

 منها كل ووظائف البعض ببعضها وعالقتها ادلكوانت العالمات على التعرف من يتمكن

 ٜ.متكامل واحد واحد كل يف

 

 

 

                                                   
 Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik رسنال داينسياه،"  ،أرييب يدوا ،يوين سيتياين 9

Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual "طالب: حالة دراسة 
 .ٖٔٔ، ٕٕٓٓ يونيو ، ٔ رقم ،ٖ. اجمللد ،ادلفتوح وادلصدر تكنولوجي جورانل" بيكانبارو عبدرب جامعة
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 واللون الذي يستخدم عيدروس عابدين يف : يف ىذا البحث ىو ادلنهج والطريقمنهجية .ٗ

 .تفسَته سورة الفاربة

وال َمنهج كال ِمنهاج  ٔٔ،دبعٍت بُت واضحأو  ٓٔينهج دبعٌت الطريق،-ادلنهج ىي من هنج

يعٍت الكاتب يف ىذا البحث يبُت كيفي الطريق  ٖٔيعٍت سلك مسلكو. ٕٔالطريق الواضح،ىو 

 .عيدروس عابدين يف تفسَت القران خاصة يف كتابو تفسَت الفاربة

دمحم علي إايزي يقول ادلنهج ىو ادلسلك يتبعو ادلفسر يف بيان ادلعاين واستنباطو من 

ر وإبرز ما ربملو من دالالت وأحكام األلفاظ وربط بعضو ببعض وذكر ماورد فيو من أاث

 يعرب وقد ٗٔمعطيات دينية وأدبية، تبعا إلرباه ادلفسر الفكري وادلذىيب، ووفق ثقافتو وشخصيتو.

                                                   
 .ٗٔٚاجمللد الثاين )بَتوت: دار الصادر، د، ت( لسان العرب، مجال الدين دمحم بن مكرم بن علي بن منظور،  10
 ٖٖٛم(.  ٜٜٓٔ)لبنان: دار صادر،  ٕمجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور األفرقي ادلصري، لسان العرب: ج:  11

الزبيدي احلنفي، شرح القموس ادلسمى اتج العروس من زُلب الدين أيب فيض السيد دمحم مرتضى احلسيٍت الواسطي ٕٔ
 ٜٓٔ)دار الفكر. د.س(.  ٕجواىر القموس. ج: 

الطاىر امحد الزاوى، ترتيب القموس احمليط على طريقة ادلصباح ادلنَت واساس البالغة. )الرايض: دار عامل الكتب، ٖٔ
ٜٜٔٙ .)ٗٗٛ 

)هتران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارات الثقافة اإلرشاد واإلسالم،  ادلفسرون حياهتم ومنهجهم،دمحم علي إايزي، ٗٔ
 .ٕٖ-ٖٔى (،  ٖٖٖٔ
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 رأيو وربديد إبراز مع ادلختلفة، التفسَت قضااي ادلفسر بو عاًفي الذي ادلوضوعية ابلطريقة عنو

شكلي  مظهر فإهنا الطريقة، خبالف الوضوح، من ماميكن بكل القضااي ىذه حيال موقفو

الناحية  أبنو عنو نعرب أن ماميكن أو الكرمي، القرآن آلايت تفسَته يف ادلفسر سلكها اليت للطريقة

  ٘ٔالباحث. سليلة يف ترتسم اليت الشكلية

 .تفسَته سورة الفاربة عيدروس عابدين يف ستخدمادلصادر: ىوا ادلصادر الذي ي .٘

 فهم يف دليل أو كمرجع ستخدمي ذلك ميكنو عوامل ىناك أن تعٍت التفسَت مصادر 

 ومقارنة ومرجًعا توضيحًيا مرجًعا ابعتباره ادلرجع ىذا استخدام ميكن القرآن آايت زلتوى

 ٙٔ.القرآن تفسَت يف

 .تفسَته سورة الفاربة عيدروس عابدين يف ستخدماللون: ىوا  اللون الذي ي .ٙ

 ان إذ إايه، وفهمو ىو بتفسَته النص ىذا يلون نصا، يفشر الشخص أن ىو اللون أما

 األفق يعُت الذي وىو ذلا، الفكري ادلستوى بشخصيتو حيدد الذي ىو ما لعبارة ادلتفهم
                                                   

 .ٕٖادلفسرون حياهتم ومنهجهم، دمحم علي إايزي،  ٘ٔ
 أبريل ، ٔ منرة ، ٗٔ. اجمللد ، Substantia جورانل " Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur’anدمحم زيٍت، "ٙٔ

ٕٕٓٔ ،ٕٜ. 
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 سعة وعلى الفكري مستواه وفق كلو ذلك يفعل. ومرماىا معناىا إليو ميتد الذي العقلي،

 يفهم فلن أبدا، رلاوزتو ميكنو وال شخصيتو، من ذلك يعد يستطيع أن ال ألنو العقلي، أفقو

 وحيدد النص يف حيتكم ىذا ودبقدار عقلو، وميتد إليو فكره إليو يرقي ما إال النص من

 ٚٔبيانو.

 الدراسة السابقة . ه

بقدر البحث الذي قام بو الكاتب، على الدراسة تفسَت سورة الفاربة لعيدروس 

درست يف منهجية  عابدين مل توجد دراسة على وجو خاص، ولكن للدراسات السابقة اليت

 وجدت منها: سورة الفاربة،

 مقارنة دراسة) ىاشم. ودمحم روملي دمحم عند الفاربة سورة تفسَت رزقي علي أزىر، .ٔ

 (.ادلقدسة لينيبانيون واية الباجان نور لتفسَت

                                                   
17
 .ٕٖ ادلفسرون حياهتم ومنهجهم،دمحم علي إايزي،  
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 يف الصديقي ت.م.حسيب بُت مقارنة دراسة) الفتحة سورة تفسَت حبيب مصف، .ٕ

 أبربع الكرمي القرآن سور ضخامة يف حسن اخلالق عبد ودمحم النور اجمليد القرآن تفسَت

 (.والناس الفلق. السورة ، اإلخالص ، الفاربة: سور

إصالح  التفسَتية الدراسة منهجية تطبيق خجيم ألمحد الفاربة تفسَت منهجية ربليل .ٖ

 .غومسيان

 شهر هللا اسكندار: منهج فخر الدين الرزي يف تفسَت سورة الفاربة .ٗ

 البحثمنهج  . و

 نوع البحثا. 

 Libraryكان ىذا البحث العلمى ستعملو الكتاب "ببحث مكتيب" )

researchمجع البياانت من الكتب ادلتنوعة ذات العالقة ابلبحث. وىذا البحث  (.ىو

ويراد. وىذا البحث تصويرا كيفية منهج التفسَت عيدروس  يدخل ىف حبث كيفي تصويري

 عابدين يف تفسَته "تفسَت  سورة الفاربة".



12 
 

 
 

  

 مصادر البياانت .ٔ

بحث عن عالقات االجتماعية ي ذيت يف ىذا البحث من ادلراجع المصادر البياان

 تنقسم ايل قسمُت:

التفسَت سورة الفاربة لعيدروس ادلصادر األساسية والرئيسية ,كان البيان ادلأخوذة من كتاب  (ٔ

 .عابدين

ادلصادر الثانوية: ادلعاجم والقواميس وغَتىا من الكتب والرسائل العلمية والثقافية واجملالت  (ٕ

العلمية واإلجتماعية وادلواقع اإللكًتونية وادلوسوعة ادلكتبة العلمية ذلا ذوات العالقة ذلذا 

 البحث.
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 طريقة مجع البياانت  .ٕ

 اجلة البياانت ادلكتبية يعٌت مجعبطريقة مع قوم الباحثيالبياانت احملتاجة، لتحصيل 

البحث مرتبا وموجها تعلق هبذا البحث. ليكون ي ذيال البياانت ودراستها من الكتب الباحث

 و لتسهيل البحث وىى:بُت التفسَت الذي سلكيان  ينبغى للباحث

تعلق ابلبحث واجملالت ي ذيالعلمية والكتب المجع البياانت من أي مصادر، منها: الرسائل  (ٔ

 العلمية وغَت ذلك.

 نظر البياانت مث امتامها إن كانت انقصة. (ٕ

حبثا وصفيا من  قرأ الباحث واستخدم الفكر واجلهد حىت وجدت الباحث وبعد ذلك

 ابلشرح والبيان كيف منهج التفسَته. لفاربة لعيدروس عابدين مث تناولوتفسَت ا
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 ثترتيب البح . ي

 ىذا البحث العلمي أشتمل على مخسة أبواب

كون من: بواعث البحث، وتعبَت ادلشكلة، وأىداف ي ذيالباب األول: ادلقدمة، ال

 البحث وأمهيتو، وربديد ادلوضوع، والدراسات السابقة، ومناىج البحث، وترتيب البحث.

الباب الثاين:حبث النظري عن مناىج التفسَت تتكون حبث عن طريقة التفسَت وهنج 

 وألوان التفسَت.ومصادر التفسَت 

الباب الثالث: يبحث عن ترمجة عيدروس عابدين، وتعريف يف كتاب تفسَت سورة 

 .الفاربة

 عيدروس عابدين، ومنهجو،لالباب الرابع: وىذا الباب يبحث عن كيفية ترتيب تفسَت 

 .ولونو يف تفسَت سورة الفاربة ومصادره

 الباب اخلامس: اخلامتة، وفيها النتائج، والتوصيات.


