استخدام أسباب النزول لتفسري آايت القرآن يف كتاب نور اليقني
للشيخ دمحم اخلضري بك
إعداد
نور عفيفة
ٕٜٗٔٚٓٔٓٗٓٓٔ

جامعة أنتساري اإلسالميّة احلكوميّة
كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانيّة
بنجرماسني
ٕٕٔٓمٔ44ٕ/ه

استخدام أسباب النزول لتفسري آايت القرآن يف كتاب نور اليقني
للشيخ دمحم اخلضري بك
الرسالة العلمية
مقدم لكلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية
جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل )( S. Ag
إعداد
نور عفيفة
()ٔ9ٓٔٓ4ٕٓٓٔ74

جامعة أنتساري اإلسالميّة احلكوميّة
كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانيّة
شعبة علوم القرآن و التفسري
بنجرماسني
ٕٕٔٓمٔ44ٕ/ه

القرار و احلكم
دتت مناقشة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع  ":استخدام أسباب النزول لتفسري آايت
القرآن يف كتاب نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك" ،أمام جلنة ادلناقشة و احلكم بكلية أصول الدين
و العلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف يوم اخلميس ،بتاريخ ٕٕ يولييو

ٕٕٔٓ م على درجة ٓ )A+( 6 ،7و قد مت قبولو شرطا للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل
بنجرماسني ٕٕ ،يولييوا ٕٕٔٓم

جلنة ادلناقشة،
التوقيع

اإلسم
ٔ .الدكتور سيف الدين ادلاجستري (رئيس اللجنة)

ٔ.
ٕ.

ٕ .بصري ادلاجستري (جلنة)
ٖ.

ٖ .الدكتور نور ىدايت ادلاجستري (جلنة)

ٗ.

ٗ .احلاج دمحم عريب ادلاجستري (جلنة)
٘.

٘ .احلاج مشسين ادلاجستري (جلنة)
مبعلوم،

عميد كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية
الدكتور عرفان نور ادلاجستري
رقم التوظيفٜٕٖٕٔٚٔٓٗٔٗٓٓٔٔٓ :

الشعار
إِ اَّن حَْنن نح ازلْنحا ِّ
الذ ْك حر حوإِ اَّن لحهُ ححلحافِظُو حن (احلجر)7 :
ُ

ِ
سك ِابل ِْعل ِْم ُُتحِّرُرحها.
ش حو ا ْع ِر ْ
حَّنق ْ
فأْ
حسبحاابً ،نح ْل حقى حع حجباً حو عُ حجباً ،نح ْف ُ
-محود اخلضر-

كلمة التمهيد و الشكر
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل الذي قد جعل لكل شيء سببا  ،و دفع كل البالء دلن يشاء ،و أاثب لكل ادلؤمنني
الصاحلني األجر .و الصالة و السالم على خري األنبياء ،سيدان دمحم ادلصطفى ،و على آلو و أصحابو
أىل الصدق و الوفاء ،أما بعد.
فهذا البحث العلمي قد دتت كتابتو الستيفاء بعض الوظائف و الشروط للحصول على الدرجة
كلية أُصول الدين و العلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت ادلوضوع:
استخدام أسباب النزول لتفسري آايت القرآن يف كتاب نور اليقني للشيخ دمحم اخلضري بك.
سهلين لنهاية ىذه الكتابة القصرية ،مث إىل لكل من
فالشكر و الثناء هلل الذي أعاين و ّ
ساعدين و سامهين يف انتهاء ىذه الكتابة ،لعل هللا جييزكم الثواب و النعمة و العافية .فأقول شكرا كثريا
على:

ٔ  .الدكتور عرفان نور ادلاجستري كعميد كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية أنتساري بنجرماسني ،الذي قد صحح ىذه الرسالة العلمية .لعل هللا أن يُ ْسعِدهُ دائما يف الدنيا
و اآلخرة.
ٕ .الدكتور نور ىدايت ادلاجستري كرئيس شعبة علوم القرآن و التفسري بكلية أصول الدين و العلوم
اإلنسانية ،الذي ىو قد رّّبين و علًّمين من أوائل كتابة ىذه الرسالة إىل انتهائها .أنفع هللا بو العلوم و
يسر هللا لو كل األمور يف الدين و الدنيا و اآلخرة.
ّ
ٖ .دمحم عريب ادلاجستري كمشرف الثاين ،الذي قد أرشدين يف كتابة ىذه الرسالة و أنْصحين كثريا
أسأل هللا الكرمي أن يرزقو سعادة يف كل األمور و علوما انفعة.
لتصحيحهاُ .
ٗ .كل من علّمين و أرشدين من ادلدرسني و احملاضرين و غريىا بكلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية،
و ّبخلصوص بصري ادلاجستري كادلدير يف برانم اخلاص للعلماء و الدكتور علي معمر زين العابدين
كادلريب يف برانم اخلاص العلماء للبنات.

٘  .والدي احملبوب ،أيب عبد الواحد ،الذي قد رّبين يف كل األوقات ،و ألجلو إبذن هللا تعاىل قد
دعت إىل هللا دائما لسعاديت ،أسعد هللا ذلا كل
استطعت أن أحبث ىذه الدراسة .و أمي مورية ،اليت ْ
ُ
األمور دائما .عائلة األحباء ،خصوصا إىل أخيت أفردا مودة و أخي الصغري أمحد ألفان اللذان ساعداين
يف انتهاء ىذه الرسالة.
مروا كثريا من األايم معي و
 . ٙمجيع األصدقاء ،و ّبخلصوص إىل أصدقاء ( (laskar PK 13الذين قد ّ
قد حثُّوا إل يف تعلُّم العلوم ،حفظنا هللا ديننا و أنفسنا و أىلنا و كل شيئ أعطاان.
 .ٚمجيع ادلسلمني و ادلسلمات و ادلؤمنني و ادلؤمنات الذين استغفروا ِّلِل على ذنوبنا فيسر هللا لنا
األمور من أجل استغفارىم .و صلى هللا على سيدان دمحم و على آلو و أصحابو أمجعني.
ىذه ىي رساليت فيها كثري من النقصان و اخلطإ ،أرجو أن تكون انفعة لنا و لكل من قرأىا يف
الدين و الدنيا و اآلخرة .آمني.
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