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ولالباب ال   

 مقدمة 

 خلفّية البحث .أ

العرب   النقاد  الرمز على  أطلق  قدامة بن جعفر   . كما قالعرفها  اليت  اإلشارةالقدماء 

قال ابن  و   .حملة تدّل عليها"  أو  إليهاحياء  "أن يكون القليل من اللفظ مشتمال على معان كثرية إب

القريواين   دالّة  و "رشيق  لفظه"و   ،تلويح يعرف جممالو اختصار  و هي حملة  بعيد من ظاهر  . معناه 

ز ظاهرا  و االلغة يستعمل على معان كثرية من الدالالت تتج  ف فبناء على هذين التعريفني فالرمز  

معلوما    إمناو   للفظ. شيئا  اليناظر  جم  إمناو الرمز  على شيء  نسبّياهو حييل  اليشابه هو    إذاف  ،ل 

 1يضع أفضل صياغة ممكنة له.  إمناو  ،يلّخصه أو ل النسيّب  هو اجمل

 ،كالمهم عاّمةو الشعر الصوّف خاّصة  أداة من أدوات املستعملة لقراءة    تأويلملّا كان ال و 

جياد معىن اثىن خمتبئ وراء الرتميز لك ضرورة ملحة إلتب  هوف  ، تفسري الرموز موجودة فيه أيضاو 

الظّاهر  إعن طريق   الّصوفّية  و مهال  النصوص  الباطن لفهم  اختالص  و أصلها    إىلارجاعها  و اجتاه 

 2الغية منها. 

التعبري الذي شاع  هو  الرمز  و  الّصوفّية  فأسلوب من أساليب    أو نثرا كان    ،الكتاابت 

أن يلجؤوا    إذايكتبون عن مشاهد اليت ال عهد للغة هبا. فمن الطبيعي    أو  شعرا. فهم يتكّلمون  
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ما    هو  و   ،حساساهتمإتصوير  و هذا األسلوب الذي يعينهم بعض الشيء على نقل أفكارهم    إىل

 3ي مواصفات معّينة.ذو ستوجب قرّاء ا

ّن للّصوفّية لغة إف  "كانت اللغة أصواات يعرّب هبا كلّ قوم عن أغراضهم".قال ابن جىن  

تعارفوا فيما بينهم  و اختّصوا هبا    اليت قّية  ذو املرامى الو وا هبا الّتعبري عن األغراض  ول اح  اليتخاّصة  

هذا اللفظ الذي يكتسي عند دخوله كتاابت القوم    ،على الدالالت الروحّية للفظ الواحد فيها

لغة   فتشكل هذه االصطالحات الّصوفّية األجبديّة العاّمة  و ما مغايرا ملا درج الناس عليه.  هو  مف

األاثر    فو تكّلموا هبا    اليتالعبارات    فاملتحشدة  الّتلوحيات  و شارات  فهي أجبديّة اإل  ،أهل الطريق

 بقيت بعدهم. اليتاملكتوبة 

فحسبو  األجبديّة  هذه  تعّلم  التقتض  الّتصّوف  ت  ،قراءة  أيضا  تقتضى  قلبّيا  ذو بل  قا 

جتربة فرديّة ملعاينة بعض حملة  و دالالته  و تعرّفا على مواضع اللفظ  و   يةدقائق الوالو حلقائق الطريق  

احلياةإو األنوار.   نواحى  مفرداهتم مشلت كافة  أّن  يعين  خاّصة  لغة  للّصوفّية  أبّن  القول  لغة    ،ّن 

 4  الّتلويح.و  اإلشارةو غلبت عليها مسات الّرمز 

من سورة ال   41  ٰاية  إىلقوله تع  هوو   ،القرٰان  فلقد ورد لفظ "رمز" مرّة واحدة فقط  و 

 عند خماطبة زكراي عليه السالم:عمران 

ٍم اِّالا َرْمًزا ۗ َواذُْكْر را  قَاَل ٰايَ ُتَك االا ُتَكلَِّّم النااَس ثَ ٰلَثَة اايا ْْٓ ٰايًَة ۗ  َكثِّرْيًا  باَك  قَاَل َربِّّ اْجَعْل لِّّ

ْبَكارِّ. يِّّ َوااْلِّ ْلَعشِّ  واَسبِّّْح ابِّ
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الّرمزي  و  فهي احلروف   ، عدة مظاهر منها  فالكرمي فقد متّثل    القرٰان  فأّما األسلوب 

امل  ،السور  بداية  فجائت    اليت ذلك و   ،طس  ، كهيعص  ،املر  ،الر  ،املص  ،حنو:  فهذه  غري   .

األمساع    فوقعها  و جرسها  و غري أّن سحرها    ،املعىن احلروف تبدوا عند التفكري السطحى عدمية  

ّن هذه احلروف ملا هلا من انحية  إالقلوب أمر جيعل من العسري القول أبهنا بال معىن.    فمن مثّ  و 

الّتأّمل    اليترمزيّة   ال  االنسان  العقل  إو تدعوا  فيها  و عمال  التفكري  مدلوالهتا. و جتربه عن  معرفة 

 : إىلدى معاين هذه الرموز، فإهنا تؤ 

الناس   .1 أن    القرٰانإعجاز    إىلتنبيه  املعروف  فمن  اللغوي:  من    القرٰانالكرمي  منظوم  الكرمي 

أهل  وهم  العرب،  به  انبهر  ذلك  ومع  العربية،  اللغة  منها  تتكون  اليت  اهلجائية  احلروف 

هلم  حتد  مبثابة  اخلاصة  ورموزه  لغته  وكانت  مبثله،  اإلتيان  عن  وعجزوا  والفصاحة  البالغة 

أبنه   يؤمنوا  أنفسهم حىت  من  يقروا ابلعجز  منهم، حىت  الكالم  وأهل  لبلغائهم،  ما وتقريع 

 .إىلجاء إال من عند هللا سبحانه وتع

التفكري والتمعن ف آايته.    القرٰان  إىلجذب األنظار والعقول واألفهام   .2 الكرمي واحلث على 

األنظار واألفهام   فهي جتذب  السور،  الرموز ف صدر  لكون هذه  احلال  ، إليهانشأة هذا 

نثرهم وأشعارهم.   الرموز ف  مل أيلفوا هذه  العرب  للك  كان ذو ألن  تنتبه  ال  فلعقول  سبب 

النظر فيهاو   إليها ما بعدها فال تزال أبصارهم وأفهامهم معلقة   إىلانتقلت    إذاحىت    .متعن 

هبا، وتظل احلرية والتساؤل معقودين حول كنهها ومعانيها ومراميها. وهى بتحديها للعقول  

ل أشد ما ينشط عند  نعمة للبشر، ألهنا ستمثل دائما جماال رحبا للتفكري العميق، ألن العق

 الصعوابت واملعضالت والغوامض.
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 إىلأمهية التعلم، ألن هذه الرموز مكونة من حروف العربية، فكأهنا دعوة    إىلتوجيه األنظار   .3

ما أييت بعد هذه احلروف غالبا من احلديث    هو  تعلم هذه احلروف، وما يؤكد هذا النهج،  

 5وكتابة. عن وسائل التعلم، من كتاب، وقلم، 

الذي ميكن علي  املفسر  الصوف  البحث أن خيتار  التصرحيات فاحتاج  بناء على هذه 

الرمز ف   املألفات  اتريخ اإل  ف. فقد ظهر  القرٰاناطالع معىن  التالميذ  و سالم صوفّيا كبريا كثري 

و هو مش الكبرية  بطريقته  ثقافته    هو  را  اجليالىن.  القادر  عبد  معتربة    فالشيخ  الدين    فو علوم 

شيخ   القدوة  العارف  الزاهد  العامل  االمام  الشيخ  أنّه  الذهيّب  وصفه  حيث  حمكمة  التصّوف 

الدين و ياء  ول سالم وعلم األاإل كبار    ن التصوف مكانة كبرية، وأصبح شيخا م  فحاز  و .  6حمىي 

املريدون،  و مشايخ الصوفية.   سلم على يديه  أو اتب على يديه معظم أهل بغداد،  و التف حوله 

الي الوجود.و النصارى،  و د  هو  معظم  قطب  املسّمى    القرٰانتفسري    فله كتاب    7صار  الكرمي 

 بتفسري اجليالين.

 :إىلقال تع ،من سورة النور 35 ٰايةتدخل فيها الرمز هي   اليت  يةأحد االٰ و 

نُ ْوُر الساٰمٰوتِّ َوااْلَْرضِّۗ َمَثُل نُ ْورِّه  ُ َا   ٖ  َاّللّٰ ْ ُزَجاَجةٍۗ  اَلزَُّجاَجُة َكَاهنا َها مِّْصَباح ۗ  اَْلمِّْصَباُح فِّ َكمِّْشٰكوٍة فِّي ْ

ُء َولَ َكوَْكب  ُدرِّيٌّ ي ُّْوَقُد مِّْن َشَجرٍَة مُّرٰبََكٍة زَيْ تُ ْونٍَة الا َشْرقِّياٍة وااَل َغْربِّياةٍ  ياَكاُد زَيْ تُ َها يُ  ْيْۤ مَلْ مَتَْسْسُه اَنر ۗ    وضِّ

ُ لِّنُ ْورِّهنُ وْ  ُ بُِّكلِّّ َشْيٍء َعلِّْيم     ٖ  ر  َعٰلى نُ ْورٍۗ يَ ْهدِّى اّللّٰ ُ ااْلَْمثَاَل لِّلنااسِّۗ َواّللّٰ  َوَيْضرُِّب اّللّٰ
ُءۗ  َمْن ياَشاْۤ

 
استخدام -"أتمالت ىف اايت القران الكرمي )التوجيهات العقلية غري املباشرة ىف القران الكرمي  ،حممد عطا مدين  5

http://akhbar- ،2021نوفمرب   ،15944العدد  ، األساليب الرمزية("

.UJoCBO.whatssapp6Q9#.YX1136984ews/article/alkhaleej.com/n،    2021نوفمرب   1زمن الوصول . 
 . 439 ،( 1985 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة  ،20جزء   ،سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثمان الّذهيب   6
 . 10 ، (2016  ،)القاهرة: الفكر اجلديد  ،الغوث األعظم  ،منال اليمىن عبد العزيز  7

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1136984#.YX9Q6UJoCBO.whatssapp
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1136984#.YX9Q6UJoCBO.whatssapp
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الرمزيّة  و  االٰ   فالكلمة  نورهي     ية هذه  غري   " األرضو السموات    "أهلل  معناها  ألّن 

  أتويل فقال الشيخ عبد القادر اجليالين و . تأويلال إىلاحتاجت و ذهن السامع  فمعروف حاال 

 األرض. و املظهر أي هللا مظهر السموات هو أّن معىن "نور"  يةهذه االٰ 

التصرحيات أن  بناء على هذه  الباحث  النور  35  ٰاية  أتويل  حيّلل  اراد    عند   من سورة 

  يةاالٰ   تفسري"بعنوان    ، الّتصوف  فمع توضيح معناها من خالل كتبه    عبد القادر اجليالين  الشيخ

سورة من  والثالثون  اجليالين   فالنور    اخلامسة  القادر  عبد  الشيخ  التفسري    فدراسة    عند 

 .  "اإلشاري 

 أسئلة البحث  .ب

قدمها الباحث فيما سبق. فاألسئلة األساسية ف هذا البحث   اليتبناء على خليفة البحث  

 هي:

 سورة النور ؟ من 35  يةكيف تفسري عبد القادر اجليالين الٰ  .1

 سورة النور؟ من 35 يةخلفّية تفسري عبد القادر اجليالين الٰ ما  .2

 ؟هلونو تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين نهج مما  .3

 أهداف البحث وأمهياتهج. 

 البحث أهداف  .1

 :هو موافقا ألسئلة املذكورة، فاألهداف من هذا البحث 

 من سورة النور. 35 ية الٰ عبد القادر اجليالين  الشيخ  طريقة تفسري معرفة .أ
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 . من سورة النور 35 يةالٰ عبد القادر اجليالين الشيخ  خلفّية تفسري معرفة . ب

 . هلون تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين و نهج ممعرفة  . ت

 البحث أمهيات  .2

 :التال وعلى النح  هيف أن يكون هذا البحث مفيداً، الباحث ويرج

 أمهية األكادمية  .أ

انفعا على إسهام خزينة العلوم اإلسالمية، خاصة  أن يكون ممكن هذا البحث

التفسري    ف  ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النوردراسة  األكادميي الذي سيبحث    إىل

النور.    من  اإلشاري  ملن    الباحث  ورجيو سورة  البحث مرجعا ومصدرا  هذا  يكون  ان 

 هذا املوضوع.  ويريد ان يبحث على حن

 أمهية االجتماعية  . ب

 .نيالتفكري للباحثو لتنمية اخلطاب  (1

 .ميكن استخدامها اليت  علمّيةالعلومات املو ضافة املراجع إ (2

 ديد املوضوع حتد. 

 سأتكّلم عن تعريف لكي ال يقع اخلطأ ف فهم هذا البحث وليكون واضحا 

 :، وهياملصطلحات

 التفسري  .أ

فّسر وزن  على  لغة  البيان    ،تفسريا-يفّسر-التفسري  التوضيح.  و معناه 
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معان  هو  اصطالحا  و  فيه  يبحث  لفظه  و   القرٰانعلم  جهة  من  أو  شارته  إأو  مراده 

  8.مقصوده 

 اإلشاري  . ب

العلم أو   القرٰان على خالف ظاهره إلشارات خفّية تظهر لبعض أوىل  أتويل 

تظهر للعارفني ابهلل من أرابب السلوك واجملاهدة للنفس، وممّن نّور هللا بصائرهم فأدركوا  

أذهاهنم بعض املعاىن الدقيقة بواسطة اإلهلام اإلهلي    فأسرار القرٰان العظيم أو انقدحت  

 9.إمكان اجلمع بينها وبني الظاهر املراد من األايت الكرمية أو الفتح الراّبين مع

 الدراسات السابقةه. 

 يعين: ،الباحث بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا املوضوع  وجدقد 

 Penafsiran Kata Nuur dalam Surah an-Nuur“رسالتها بعنوان    فليلي ورداين  

Ayat 35 Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”  "  كلية

سنة   فداغسدمفوان  جبامعة  عند  2019الشريعة  النور  تفسري كلمة  عن  تبحث  الرسالة  هذه   .

  35.10 ٰايةحممد قريش شهاب بسورة النور 

الزل مرية  بعنوان  ف  فيايدا   Amsal dalam al-Qur’an menurut Ibnu“"  رسالتها 

‘Asyur (Studi Analisis Qur’an Surah an-Nuur Ayat 34-35)” ،    الدين أصول  كلية 

 
 . 87  ،(2005 ،اغكاسا ،)بندوغ، Pengantar Ilmu Tafsir، منصوري سراج الدين اقبال و امحد فضيلي  8
 . 171   ،( 1968 ،)القاهرة: دار إجسان ،تبيان ىف علوم القرانال، حممد علي الصابوين 9

Menurut Quraish  35Nuur Ayat -Penafsiran Kata Nuur dalam Surah an، ليلي ورداين  10

Shihab dalam Tafsir al-Misbah ،(. 2019 ،)فداغ سدمفوان: جامعة االسالم فداغ سدمفوان  ،خرةالوجيبة األ 
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و و  جبامعة  االنسانية  سنة  و سوغ  إىلالعلوم  األمثال  2015مساراغ  عن  تبحث  الرسالة  هذه    ف . 

  11عند ابن عاشور. 35 إىل 34 ٰايةسورة النور  القرٰان

 Penafsiran Ayat-Ayat Nuur dalam Tafsir al-Qur’an“  رسالته بعنوان  فبيهقي  

al-‘Azhim Karya Sahal bin Abdullah at-Tustari”    سالمّية  الفكرة اإلو كلّية أصول الدين

فيها كلمة النور    اليت. هذه الرسالة تبحث عن االايت  2014جبامعة الالسالمّية سونن كليجكا  

  12العظيم. القرٰانتفسري   فعند التسرتي 

 Tafsir Ayat Cahaya dalam Misykat al-Anwar“  رسالته بعنوان  فصالح الدين  

dan Orientasi Pendidikan Potensi Diri”    فنديدكن لنتارا  الرسالة  2009جمّلة  هذه   .

 كتاب مشكاة األنوار.  ف عند الغزال    ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النورتبحث عن تفسري  

13 

التشابه  أو   افيه  كانفيما سبق قد    ةث املذكور و البح  الرسالة.    اإلختالفو جه  مع هذه 

أما و .  ااٰلية اخلامسة والثالثون من سورة النور  أو  كلمة  الفهي من جهة البحث عن    اأما تشاهبه

الرسالة ستبحث خاّصا    ااختالفه النورعن  فهي أن هذه  النور    ف  تفسري كلمة    35  ٰايةسورة 

 عن كلمة النور  رسالة ليلي ورداين حبثتو عند عبد القادر اجليالين.    القرٰان  فعلى منهج الرمز  

من جهة امثاهلا عند ابن    يةحبثت عن هذه االٰ   فيرسالة ايدا مرية الزلو   ،عند حممد قريش شهاب
 

Qur’an menurut Ibnu ‘Asyur (Studi Analisis Qur’an -Amsal dalam al، ايدا مرية الزلفى  11

Surah an-Nuur 34-35 ،(. 2015  ،)مسارغ: جامعة االسالم ول سوغو ،الوجيبة األخرة 

Azhim Karya bin -Qur’an al-Ayat Nuur dalam Tafsir al-Penafsiran Ayat‘ ،بيهقي  12

Abdullah at-Tustari،  (. 2014 ،)يوكياكرات: جامعة االسالم سنن كال جكا ،الوجيبة األخرة 

Pendidikan Anwar dan Orientasi -Tafsir Ayat Cahaya dalam Misykat al" ،صالح الدين  13

Potensi diri"، 2009جوين  ، 1رقم  ،12جزء   ،لنرتا فنديدكن . 
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النورانّية  و   ،عاشور االايت  عن  حبثت  بيهقي  عند  العظيم    القرٰانتفسري    ف  القرٰان   ف رسالة 

االٰ و   ،التسرتي  الغزال هلذه  تفسري  الدين حبثت عن  األنوار.   ف  يةرسالة صالح  كتاب مشكاة 

 بناء على ذلك فقد ظهر الفرق بني هذه الرسالة مع املباحث املذكور.

 مناهج البحثو. 

اإلنكليزية    ،املنهج اليواننية    Method“   ”يقال ابللغة  اللغة    ،”methodos“أييت من 

على معىن أنّه   أو    ةالقواعد اخلاصّ   أو  صول  معىن هذه الكلمة هي كيفية التصرف حبسب األ و 

يستعمل الذي    هاطريقة  الكائن  فهم  بطرق  يتعلق  علمّي  حبث  ف  املنهج  هدف    هو  الناس. 

  أو املنهج ف حبث علمّي يتعلق بشرح التقنيات     ،قال شفري حارحف  14البحث ذي الصلة. 

ف هذه    الكاتب  ستعملهي  ذي ما املنهج الأ  15.ا األدوات اليت  تستعمل ف مجع البياانت وحتليله

 الدراسة: 

 شكل البحث ونوعه  .1

مكتبياشكل   حبثا  البحث كان  دراسة  و   ،هذا  من   اليتهي  البياانت  جتمع 

البحث املكتيّب سيتّم اجراءه  و   16وحنوها.  من املكتبات  تاملقروءات املتنوعات سواء كان

تتّبع الدراسات السابقة ذات الّصلة   لديها موضوع وثيق ابلبحث   اليت  أو  من خالل 

 
 . 7(،  2017،  أنتاساريمكتبة )بنجرماسني، ، Pengantar Metodologi Penelitianرمحدي،   14

، )جاكرات:  Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komperhensifسفيان سفرتي هراهف،     15
 . 72(،  2001قوانتم، فستاكا 

األصدقاء،     16 و  واسطى  ، Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswaمحوان 
 .  10(،  1992وندي س. براات، )جاكرات: كرامداي فستاكا أومتا، 
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هذا  و تّتصل ابلبحث    اليتيفهم األساس الّنظري أبنّه أعداد الّنظراّيت  و   ،الذي سيبحث

بعدد من البحث  املكتبة    يوجد من طريق  الّنظراّيت  اليتمصادر  املناسبة    حتتوي على 

 17هبدف البحث.

الكاتب   ابلنسبة   فيستخدم  أّما  النوعّي.  املنهج  من  نوعا  لبحث  هذا 

وصفّياو للمبحوث   منهجا  يستخدم  فالكاتب  يصدف    ،غرضه  الذي  املنهج   إىل أي 

التفصيل. من  مبزيد  األشياء  سيتّم  و   18وصف  الذي  البحث  وجه  إ طريق  على  جراءه 

النور  سورة    ففضال عن كلمة النور    ،رساالت عن كتب عبد القار اجليالين  ف  التعّمق

األايت اليت تبحث عن النور عاّما. كذلك الكتب األخرى اليت تكون مادة و   ،35  ٰاية

 للتحليل. 

 مصادرها و البياانت   .2

 البياانت .أ

الباحث حلل املشكالت   اإلجابة    أو  البياانت هي حقيقة جتريبية مجعها 

أل للمتسلم  معىن  له  ليس  شيء  هي  البياانت  البحث.  أسئلة  حتتاج  على   إىلهنا 

البياانت هي نتيجة من كتاب الباحث سواء  "  Sharsimi Arikuntoاملعاجلة. قال  

  19.األرقم"أو كانت من جتريبية  

 
    . Pengantar Metodologi Penelitian ،37رمحدي،   17
 . PenelitianPengantar Metodologi  ،59رمحدي،   18
أريكونتو،     19 جفتا، )جاكرات:  ،  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسهارمسي  ريناكا 

1998 ،)100 . 
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 مصادر البياانت . ب

 وىلجد من مصدر البياانت األو البياانت اليت تهو  مصدر البياانت األساسية   (1

البحث   موقع  البحث أو  ف  األساسّية هلذه 20كائن  البياانت  .  كان مصدر 

 كتاب التفسري اجليالين. هو  الدراسة 

املصدر أو  جد من املصدر الثاين  و البياانت اليت تهو  مصدر البياانت الثانويّة   (2

مثل   هو  .  مصدر البياانت الثانوية ف هذا البحث  21الثانوية للبياانت املطلوبة 

  .35 ٰايةسورة النور  فمقاالت تتعلق بكلمة النور و جمالت و كتب 

 أسلوب مجع البياانت .3

طريقة اليت يستخدمها الباحث ف مجع البياانت،   الهو  أسلوب مجع البياانت  

املستخدمة  ألف البياانت  فطريقة مجع  مكتيّب  البحث  هذا  نوع  هي   فّن  البحث  هذا 

األساسّية   البياانت  مصادر  الباحث    اليتحتليل  تفسري    فحتتاجها  من  الدراسة  هذه 

املتعلقو اجليالين   النور    ةفكرته  النور    فبكلمة  التحليل من    إذا. مثّ  35  ٰاية سورة  فرغ 

عمادة  الثّانويّة  مصادرها  من  البياانت  الباحث  فسيبحث  األساسّية  البياانت  مصادر 

 ساسّي.للبحث األ

  

 
بوغني،     20   Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikatif،Ekonomi ،Kebijakanبرهان 

Publikasi dan Ilmu Sosial lainnya  ،122(، 2006، )جاكرات: كنجاان  . 
بوغني،     21   Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikatif،Ekonomi ،Kebijakanبرهان 

Publikasi dan Ilmu Sosial lainnya ،122 . 
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 حتليل البياانت .4

البياانت الباحث  جيمع  أن  املراد  هاسيحّلل  ،بعد  النتائج  طريقة و   ،ةحلصول 

 التحليل هي: 

التعريف ابلدراسة املتعلقة هبذه الرسالة.  و هي طريقة التفصيل  و   ،طريقة وصفّية .أ

الصوّف    فو  تفسري  القادر و هذا سيشرح عن  عبد  ترمجة  عن  مثّ  به  يتعلق  ما 

 تفسريه. و اجليالين من مناقبه 

سيحّلل    ،ا البحثذه  فيوّضح البياانت  و هي بعد أن يشرح  و   ،طريقة حتليلّية  . ب

 مجيع ما يتعلق به. و  35 ٰايةسورة النور  فالباحث عن تفسري كلمة النور 

 ترتيب البحثز. 

 .ابأبو ترتيب هذا البحث العلمي على مخسة 

سئلة البحث ،  أيتضمن هذا الباب على خلفية البحث، و   ،: املقدمةولالباب ال

املوضوع وأمهيتها، وحتديد  البحث  البحث  ، وأهداف  ومنهج  السابقة،  وترتيب   ،ودراسات 

 البحث. 

 انقسامه. و : يتضمن هذا الباب عن تفسري الصوّف الباب الثاين

الثالث عن:  الباب  الباب  هذا  مناقبه ترمجة    يتضمن  من  اجليالين  القادر  عبد 

 التوثيقات لتفسريه.و   تفسريهو أراء العلماء فيه و مصنفاته و تربويّته و 
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الرابع عن  :  الباب  الباب  هذا  االٰ يتضمن  والثالثون  يةتفسري  سورة من    اخلامسة 

 احلليل فيه.و النور عنده 

    قرتاح ذات الصلة ابلدراسة.يذكر عن  النتائج، واإلوفيها   ،اخلامتة :الباب اخلامس
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