
النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين  واخلمسون من سورة ةاخلامس  يةالا تفسري 
 دراسة ىف التفسري اإلشاري 

 

 البحث العلمي  

 

 إعداد: 

 180103020164     ألفيان أنوار  

 

 

 

 

 

 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومي ة 

 بنجرماسني

2022 



 أ

دراسة   عند الشيخ عبد القادر اجليالين النور من سورة األية اخلامسة والثالثون تفسري
 ىف التفسري اإلشاري 

 

 البحث العلمي  

 العلوم اإلنساني ة كلية أصول الدين و مقد مة إىل  

 بنجرماسني ساري اإلسالمية احلكومي ةتجامعة أن

 (S. Ag)والتفسري للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل شعبة علوم القران 

 

 إعداد:

 

 180103020164     ألفيان أنوار  

 

 

 ساري اإلسالمية احلكومي ة تجامعة أن

 العلوم اإلنساني ة كلية أصول الدين و 

 التفسريشعبة علوم القران و 

 بنجرماسني 

2022 

 



 ب
 

 

 بيان أصلية الكتابة 

 

 

 أان املوقع هلذا البيان:

 

 : ألفيان أنوار  اإلسم 

 2000أغسطس  25: نغارا،  اتريخ امليالد 

 180103020164:   رقم القي د 

 : أصول الدين والعلوم اإلنسانية   الكلية 

 : علوم القرآن والتفسري   الشعبة 

النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين   ٰايةتفسري  " أبني  بياان حقيقيا أن هذا البحث العلمي  بعنوان  

هو من كتابيت األصلي ة حق ا. وإن كان يوما ما نشأ البيان أبنه نسخة أو    دراسة ىف التفسري اإلشاري"

بطلت الدرجة اليت تنال  تقليد أو انتحال أو كتبه اآلخر كله أو بعضه، فبطل هذا البحث العلمي  و 

 ألجله حكميا وقانونيا. 

  
 2022مايو  11بنجرماسني، 

 كاتب البيان 

 

 ألفيان أنوار 



 ج
 

 

 

 

 

 املوافقة 

 النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين  ٰايةتفسري 

 دراسة ىف التفسري اإلشاري

 :إعداد

 

 ألفيان أنوار 

180103020164 

 

 قبل احملاضر االستشاري  من  عيةمعلى هذه الرسالة اجلامتت املوافقة 

 جلنة املناقشة ليمكن تقدميها إىل 

 

  



 د
 

 القرار واحلكم 

النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين دراسة   األية اخلامسة والثالثون من سورةتفسري 
 ىف التفسري اإلشاري 

 إعداد:
 ألفيان أنوار 

 180103020164رقم القيد: 

 قد مت ت املناقشة أمام جلنة املناقشة 

 2022 ويوني 6اإلثنني يف يوم 

 جلنة املناقشة:

 التوقيع  اإلسم
 )رئيس(  املاجستري ،األستاذ الدكتور عبد هللا كرمي. 1

 195502141982031002رقم التوظيف:     
1. 

 )عضو(  املاجستري ،بصري . 2
 1977001011998031002 رقم التوظيف:    

2. 

 )عضو(  ملاجستريا ،الدكتور ورداين. 3
 197304112002121002 رقم التوظيف:    

3. 

 )عضو(  املاجستري ،ريزا سفرتا . 4
102520190310161989رقم التوظيف:      

4. 

 )كاتب( احلاج حنفي، املاجستري. 5
 199209202022031001 رقم التوظيف:    

5. 

 

 



 ه
 

 

 شعار 

 

ٰنُه َرْْحًَة م ِّْن عِّْندََِّن َوَعلَّْمٰنُه مِّْن لَُّدَنَّ عِّْلًمافَ َوَجَدا َعْبًدا م ِّْن "  "عَِّبادََِّنٓ ٰاتَ ي ْ

 

 ( الكهفسورة من  65ٰاية )

 

  



 و
 

 ملخص البحث

، تفسري ٰاية النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين  180103020164ألفيان أنوار:  

دراسة ىف التفسري اإلشاري، شعبة علوم القران والتفسري، كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية. 

 .ريزا سفرتا املاجستري واملشرف األو ل الدكتور ورداين املاجستري واملشرف الثاين 

 : ٰاية النور، الشيخ عبد القادر اجليالين، الصويف، التفسري اإلشاري.الكلمة الرئيسية 

من سورة النور عند الشيخ عبد القادر   35هذا البحث يبحث عن تفسري ٰاية النور، يعين ٰاية   
ونفس ااٰلية تبحث عن نور   ،اجليالين. مع أن هذه ااٰلية من ااٰلايت الىت فسرها املفس رون مبعان خمتلفة

من مباحث التصوف، وأهل التصو ف إذا هلم أثر كبري ىف الرموز والتأويل من    مبحثا  دخلي  هللا الذ
بحث حول كيفية تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين ٰاية ي كالمهم. فمن هذه املسألة أراد الباحث أن 

 ؟ هولونتفسريه نهج ممن سورة النور؟ وما خلفي ة تفسريه؟ وما  35

البحث دراسة مكتبية ويستخدم    نوعي ا. وسيبحث  الباحث  وكان هذا  طريقة على  منهجا 
كتبه املتعل قة ب   جليالين ث  من سورة النور ىف كتاب تفسري الشيخ عبد القادر ا  35بتفسري ٰاية    الوصفي ة

األايت اليت تبحث عن النور عام ا. كذلك الكتب األخرى  ث   وما ىف معناه،  فضال عن كلمة النور به
 . اليت تكون مادة للتحليل

ٰاية  القادر اجليالين  العلمي: فس ر الشيخ عبد  النور   35  ومن نتائج هذا البحث  من سورة 
، حيث يستعمل املعىن الذي مل يذكره املفس ر اآل خر. وخلفي ة تفسريه هي علم التصو ف، تفسريا إشاراي 

ن. و ن واملتأخ ر و عبارة صوفي ة الىت ذكرها ىف بعض كتبه وذكرها العلماء املتقد م  ه حيث ظهر ىف كل تفسري 
 . بكالم إجياز يةاالٰ  تها تتضم نيتال  بواطنن الاح معيوضت ومنهجه ىف التفسري هو 

  



 ز
 

 كلمة التمهيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سي دان وموالان حممد  

 وعلى آله وصحبه أمجعني. أم ا بعد: 

فهذا البحث العلمي قد متت كتابته الستفاء بعض الوظائف والشروط للحصول على درجة  
اجلامعية األوىل يف كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

 . النور عند الشيخ عبد القادر اجليالين دراسة ىف التفسري اإلشار ٰاية تفسري حتت املوضوع: 

  ة والبعيد  الباحث على إمتام هذه الكتابة النقيصة والقصرية  يس رهلل على عونه الذي  احلمد  
ث أقول شكرا جزيال على من ساعد وساهم على إمتام هذا البحث، غري أين ال أذكر   من الكمال.

 بعضهم هنا: مجيع أمساءهم لقصر هذه الوريقات، لكن أخص بذكر

املاجستري، عميد كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري   ذكري نرواانالدكتور   .1
 .اإلسالمية

  ةاملاجستري، رئيس شعبة علوم القرآن والتفسري بكلية أصول الدين وعلوم اإلنساني  حمم د عريب .2
 .تساري اإلسالمية احلكومية بنحرماسنيأنجبامعة 

  رف األول ومشسوين املاجستري املشرفاملاجستري املش  ورداينإىل الدكتور  شكرا جزيال  شكر  وأ .3
واإلرشاد والتوجيه والتوصية وغري ذلك   ٰايةالذين قد بسطا للباحث يد املساعدة والعن الثاين  

  .البحث إىل حبر التمام هذا مما يؤدي 
 . ا يف برانمج اخلاص للعلماءباملاجستري، حماضرا ومرت حافظ مبارك .4
العيال وأيب احملبوب احلاج وحيو وأمي   .5 احملبوبة احلاجة رحيمة وزوجيت احملبوبة فاطمة ومجيع 

 لكاتب ابلفوز والنجاح. عسى هللا أن يرزقهم سعادة الدنيا واآلخرة.ل  واألقارب الذين دعوا



 ح
 

واحملاضرين واحملاضرات كلية أصول الدين وعلوم اإلنسانية    وال أنسى الشكر إىل مجيع املعلمني .6
 كومية بنحرماسني. جبامعة أنتساري اإلسالمية احل

ىف هللا رجال علي وأهدى   واينخ إذكورهم وإانثهم وابخلصوص إىل    ني وجلميع األصدقاء احملبوب .7
الذين أحلوا علي    رمحى أولياء وعكرمة سفرتي   يتو خإعبقري ورشيد رضى وزكراي أنصاري و 

 .ابلنفع على علومكم  إبمتام هذه الكتابة. جزاكم هللا

وجده الكتابة للقارئني والباحثني خصوصا و بعلمه  ينتفع  يسأل الباحث من هللا أن    وأخريا،
 واملسلمات عام ة. آمني  وللمسلمني

 

 2022 يونيو  6بنجرماسني، 

 كاتب البيان 

 

 

 ألفيان أنوار 

 180103020164رقم القي د: 

  



 ط
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