
 استخدام أسباب النزول لتفسري آايت القرآن يف كتاب نور اليقني

 للشيخ دمحم اخلضري بك 

 إعداد

 نور عفيفة

ٕٜٔٚٓٔٓٗٓٓٔٗ 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومّية

 كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانّية

 بنجرماسني

ه44ٕٔم/ٕٕٔٓ

 

 



 لتفسري آايت القرآن يف كتاب نور اليقنياستخدام أسباب النزول 

 للشيخ دمحم اخلضري بك

 الرسالة العلمية

 مقدم لكلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية

 جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 (S. Ag )للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 

 إعداد

 نور عفيفة 

(ٔ9ٓٔٓ4ٕٓٓٔ74) 

 

 

 

 

 اإلسالمّية احلكومّيةجامعة أنتساري 

 كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانّية

 شعبة علوم القرآن و التفسري

 بنجرماسني

ه44ٕٔم/ٕٕٔٓ



 





 القرار و احلكم

استخدام أسباب النزول لتفسري آايت  دتت مناقشة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع :"
أمام جلنة ادلناقشة و احلكم بكلية أصول الدين القرآن يف كتاب نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك"، 

يولييو  ٕٕو العلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف يوم اخلميس، بتاريخ 
 قبولو شرطا للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل و قد مت  (+A) 6، 7ٓم على درجة  ٕٕٔٓ

مٕٕٔٓيولييوا  ٕٕبنجرماسني،   

 

 جلنة ادلناقشة، 

 التوقيع        اإلسم 

 .ٔ  الدكتور سيف الدين ادلاجستري )رئيس اللجنة( .ٔ

 .ٕ      بصري ادلاجستري )جلنة( .ٕ

 .ٖ   الدكتور نور ىدايت ادلاجستري )جلنة( .ٖ

 .ٗ     نة(احلاج دمحم عريب ادلاجستري )جل .ٗ

 .٘    احلاج مشسين ادلاجستري )جلنة( .٘

 مبعلوم،
  عميد كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية 

 

 الدكتور عرفان نور ادلاجستري

 ٕٖٕٜٓٔٔٓٓٗٔٗٓٔٚٔرقم التوظيف: 



 شعارال

ِإَّنا لحُه حلححاِفظُونح )ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذِّكْ   (7احلجر: رح وح

 

ِقْش وح  ا.ْف اْعرِ َّنح باً، ن حْفُسك اِبْلِعْلِم ُُتحرِّرُهح باً وح ُعجح  أحْسبحاابً، ن حْلقحى عحجح

 -محود اخلضر-  

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة التمهيد و الشكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ع كل البالء دلن يشاء، و أاثب لكل ادلؤمنني ، و دف   جعل لكل شيء سببا  قد احلمد هلل الذي 

. و الصالة و  السالم على خري األنبياء، سيدان دمحم ادلصطفى، و على آلو و أصحابو الصاحلني األجر 

 أىل الصدق و الوفاء، أما بعد.

فهذا البحث العلمي قد دتت كتابتو الستيفاء بعض الوظائف و الشروط للحصول على الدرجة  

ادلوضوع:  حلكومية بنجرماسني حتتكلية ُأصول الدين و العلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية ا

 ن يف كتاب نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك.آم أسباب النزول لتفسري آايت القر ستخداا

فالشكر و الثناء هلل الذي أعاين و سّهلين لنهاية ىذه الكتابة القصرية، مث إىل لكل من  

فأقول شكرا كثريا كم الثواب و النعمة و العافية. يز ، لعل هللا جيساعدين و سامهين يف انتهاء ىذه الكتابة

 على:



. الدكتور عرفان نور ادلاجستري كعميد كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية ٔ

ُه دائما يف الدنيا  حاحلكومية أنتساري بنجرماسني، الذي قد صح   ىذه الرسالة العلمية. لعل هللا أن ُيْسِعد 

 و اآلخرة.

 كرئيس شعبة علوم القرآن و التفسري بكلية أصول الدين و العلوم . الدكتور نور ىدايت ادلاجستريٕ

اإلنسانية، الذي ىو قد رّّبين و علًّمين من أوائل كتابة ىذه الرسالة إىل انتهائها. أنفع هللا بو العلوم و 

 يّسر هللا لو كل  األمور يف الدين و الدنيا و اآلخرة.

ي قد أرشدين يف كتابة ىذه الرسالة و أْنص ح ين كثريا دمحم عريب ادلاجستري كمشرف الثاين، الذ .ٖ

 لتصحيحها. أسأُل هللا الكرمي أن يرزقو سعادة  يف كل األمور و علوم ا انفعة .   

. كل من عّلمين و أرشدين من ادلدرسني و احملاضرين و غريىا بكلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية، ٗ

 برانم  اخلاص للعلماء و الدكتور علي معمر زين العابدين  و ّبخلصوص بصري ادلاجستري كادلدير يف

 كادلريب يف برانم  اخلاص العلماء للبنات. 



. والدي احملبوب، أيب عبد الواحد، الذي قد رّبين يف كل األوقات، و ألجلو إبذن هللا تعاىل قد ٘

عاديت، أسعد هللا ذلا كل . و أمي مورية، اليت دعْت إىل هللا دائما  لسلدراسةاستطعُت أن أحبث ىذه ا

األمور دائما .  عائلة األحباء، خصوصا إىل أخيت أفردا مودة و أخي الصغري أمحد ألفان اللذان ساعداين 

 يف انتهاء ىذه الرسالة. 

الذين قد مّروا كثريا من األايم معي و  laskar PK 13)) . مجيع األصدقاء، و ّبخلصوص إىل أصدقاءٙ

 يف تعلُّم العلوم، حفظنا هللا ديننا و أنفسنا و أىلنا و كل شيئ أعطاان. حثُّوا إل   قد

يس ر هللا لنا ف ذنوبناالذين استغفروا لِلِّ على  . مجيع ادلسلمني و ادلسلمات و ادلؤمنني و ادلؤمناتٚ 

  األمور من أجل استغفارىم. و صلى هللا على سيدان دمحم و على آلو و أصحابو أمجعني.

 ساليت فيها كثري من النقصان و اخلطإ، أرجو أن تكون انفعة لنا و لكل من قرأىا يفىذه ىي ر 

 .الدين و الدنيا و اآلخرة. آمني

 

 



                           مٕٕٔٓيونييو  ٕٚبنجرماسني، 

 هٖٗٗٔذو القعدة  ٙٔ

 اتبةالك

 

 نور عفيفة 

ٕٜٔٚٓٔٓٗٓٓٔٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حمتوايت البحث

 ادلوضوع........................................................................صفحة 

 بيان األصلية الكتابة.....................................................................أ

 ...بادلوافقة.............................................................................

 القرار و احلكم.........................................................................ب

 ملخص البحث........................................................................ج 

 .........هالشعار.......................................................................

 كلمة التمهيد و الشكر.................................................................و

 احملتوايت...............................................................................ط

 ادلقدمة  الباب األول:

 ٔ......................................خلفّية البحث . أ

 ٚ.......................................البحث سؤال . ب

 ٛ.............................أىداف البحث وأمهّياتوج. 



 ٜ......................................حتديد ادلوضوعد. 

 ٔٔ..................................راسات السابقةدّ اله. 

 ٗٔ......................................مناى  البحثو. 

 ٚٔ.......................................ترتيب البحثز. 

 الّنزول دراسة عامة عن أسباب  الباب الثّاين:

 ٜٔ.............ىاو فوائد طريق معرفتو، ،تعريف السبب . أ

 ٕٚ............................الّسبب و صيغو مصادر . ب

 ٖٖ........قواعد يف أسباب النزول وضوابط الرتجيح فيهاج. 

 التعريف ابلشيخ دمحم اخلضري بك و مصنفاته  الباب الثالث:

 ٕ٘العلمية................ ضري بكالشيخ دمحم اخل حياة . أ

 دمحم للّشيخيف سرية سّيد ادلرسلني كتاب نور اليقني التعريف ب . ب

 ٗ٘.................................ضري بكاخل



ُتليل استخدام أسباب الّنزول يف كتاب نور اليقني يف سرية سّيد ادلرسلني      الباب الّرابع:

 مع ختريج روايتها ضري بكاخلدمحم للّشيخ 

نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري مجع اآلايت القرآنية يف كتاب " . أ

 ٚ٘نزوذلا و صيغها.........بك" أسلوب سبب 

يف سرية سّيد مروايت أسباب النزول من كتاب "نور اليقني  . ب

  ٚٚ" مجعا و خترجيا......ضري بكاخلدمحم ادلرسلني للّشيخ 

 اخلامتة  الباب اخلامس: 

 ٛٓٔ....................................ستنتاجاتاال . أ

 ٜٓٔ......................................التوصيات . ب

 ٔٔٔ...........................................................................ادلراجع

 

 
 


