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 ملخص البحث

وتزكيةجتاهتفسَتالتزكية:تدبراآلايتلتصفيةا ،;154164167 أمحدنبهانروشادي:
علومالقرآنوالتفسَتادلشروعاخلاص،كليةقسمالبحثالعلمي،. تابكلطفيعللدكتورالقلوب

دمحمادلشرفالثاينوادلاجستَت،نورىدايتورسانية.وادلشرفاألولالدكتأصولالدينوالعلوماإلن
ادلاجستَت.عريب

.اإلجتاه،تابكلطفيعالتفسَت،األساسية:اتالكلم
لدكتورالتفسَتلاجتاهانطلقالبحثمنإرادةالباحثمعرفة،جتاىي االبحثىوحبثىذا
اآلايتتفسَتافإنوفس رالتزكية:تدبراآلايتلتصفيةوتزكيةالقلوبتفسَتىفتفسَتهعتابكلطفي

ابللغةاإلندونسي القارئبتدبراآلايتلتزكيةالنفسالفصحىقاصرا والروح،وسهلةللفهم،ودعا
التفسَتيشملعلىأىمادلوضوعاتيعٍتإحدى واألخري،وىذا لنيلالفالحوالسرورىفالدنيا
حبال يعلق اليت واألخالق واإلجتماعية وادلعاملة والعبادة العقيدة آية من متنوعة موضوعا وستُت

واجتاىو.ىذاالبحثحمددةىفحبثتفسَته،واإلجتماعادلعاصر
 حبث البحث )وىذا library researchمكتيب الكيفي( ادلنهج  qualitative)على

method) ،يعٍت البياانت، حترير مث ابدلوضوع، تتعلق الىت ادلتنوعة الكتب من البياانت مجع يعٍت
،مثأخذستخدامالنظريةادلتعلقةابلبحثإعادةنظرالبياانتوتكميلنقصانو،مثحتليلالبياانتاب

اإلستنباط.
 إجراءاخلطواتادلستخدمة،حصلالباحثالنتائجمنىذاالبحثكماتلي:وبعد

إنالتزكيةمنأىماألمور،ألنادلزكونأيملزمونىفالطاعاتىمادلفلحون،وتدبرآايت .1
كلمايقرهباإىلالقرآنمنالطريقةلتزكيةالنفس،والنفسحيتاجإىلالطعاموالتغذيوىو

 القرآن تالوة من وغَتهللا، ببعض، بعضهم وادلساعدة الصيام، وكثرة اخلشوع، والصالة
 ذلكمنالعبادات،وإالفالنفسإماأنيكونمريضاوإماميتا.

التفسَتالعمليعتابكلطفييعٍتاإلجتاهالصويفالدكتورجتوبوالذىاجتاهاإل .4 ،إنىذا
يشملحولإحدىوستُتموضوعا،فعتابكلطفييدعواالقارئىفكلادلوضوعللتدبر
األايتواحلضوروالعشقىفتالوتو،ويدعواىفكلادلوضوعلتزكيةالنفسوالروح،ألنىذا

التفسَت، الكالميقليال،مثالىفتفسَتآيةىواذلدفىفأتليفىذا ومييلإىلاإلجتاه



 ز

 

ابألية الكرسي،ويتجوأيضاابإلجتاهاألثري،فإنوالبدللمفسرىفتفسَتاآليةأنيستدل 
 وهللاأعلم.اآلخرأواألحاديثالنيبملسو هيلع هللا ىلص،
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 كلمة التمهيد

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهللالواحدادلاجداجلو ادالوىابالرز اقاحلن انادلن انالذىالإلوإالىو،والصالة
والسالمعلىخامتأنبيائوسيداندمحموعلىألوصالةوسالمادائمُتبدوامهللاادللكالداين،اللهم

يسروأعنايكرمي،وافتحابحلقوأنتخَتالفاحتُت،أماأذلمٍترشدي،وأعذينمنشرنفسي،رب
بعد.

النيات ىف الصواب إلصابة يوفقٍت أن منو وسائال إليو، ومفوضا ابهلل مستعينا فأقول
واألعمالواألقوال،فإنوويل ذلكوالقادرعليو،وىوحسيبونعمالوكيلوالحولوالقوةإالابهلل

للخالقادلتعالالعزيزالغفارالذىقدمن العليالعظيم.ومنخاللىذ هالسطورسأتناولشكرا
التزكية:تدبراآلايتتفسَتاجتاه":ادلوضوعحتتعلينعماالتعدوالحتصيلتقدميحبثجامعي

القلوب وتزكية لطفيلتصفية عتابك بد"،للدكتور ال الىت األكادمية الدراسية تكليف وذلك
(بكليةأصولS. Agللطالبأنأيخذىاألهنامنشروطاحلصولعلىالشهادةاجلامعيةاألوىل)

جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت.علومالقرآنوالتفسَتقسمالدينوالعلوماإلنسانية

إىل ضارعات دعوات الكلمات ىذه امتداداوأقول ىذا عملي جيعل أن الربايت رب
البحث الذينمازاالصابرينخملصُتداعيُتإىلهللاأنيرزقٍتالتوفيقوالعنايةلبحثىذا لوالدي 
العلميوكتبو،مثإىلمنلويدادلساعدةوادلسامهةاستعراضابذكرأمسائهم،غَتأينأخصابلذكر

رمسياالحسيا:

ادلاجستَت نروان ذكريالدكتور .1 اإلنسانية والعلوم الدين أصول كلية عميد جبامعة،
البحثالعلمي أنتسارياإلسالميةاحلكومية،حيثيصدقذلذا فأسألهللاالكرمي،

.آمُت،وأنينفعٌتبعلوموىفىاتُتالدارينالدنياواألخرىأنيرزقوالسعادةىفادلنان
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والتفسَت،وبصريادلاجستَترئيسمشروععلومالقرآنقسمرئيسدمحمعريبادلاجستَت .4
 .امعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةجبوالعلوماإلنسانيةبكليةأصولالديناخلاص،

ادلاجســتَتادلشــرفالثــاين،دمحمعــريبوادلشــرفاألول،ادلاجســتَتنــورىــدايتالــدكتور .5
الـــــــَذينقـــــــدبســـــــطاللباحـــــــثيـــــــدادلســـــــاعداتوالعنـــــــاايتواإلرشـــــــاداتوالتوصـــــــيات

 .ىفىذاالبحثالعلميوالتوجيهاتواإلقًتاحاتوادلعلوماتوغَتذلك

أنتساريمعةجبااإلنسانيةوالعلومالدينأصولبكليةادلكتبةرئيسادلاجستَت،مَحْسانِية .6
 .عليوهللارمحةاحلكومية،اإلسالمية

احلنُت: .7 ،الجزاءلكماإالعلىهللااحملًتمُتأمحدمحيديورومسالياتيتمساحةوالدي 
سبحانو السماء رب ليبلغ السماء، حجب يشق ذلك يل، دعوا الذين وجل عز

 وتعاىل،منكماابلتوفيقواذلداية.

 .روشداأرايينودمحمرزقيرمضانإخواينالشقيقةالكرمآءوالفضآلء: .8

الش .9 أفوت والعلوموال الدين أصول بكلية واحملاضرات احملاضرين جلميع اجلزيل كر
 اإلنسانيةواألخصىفادلشروعاخلاص.

علـــومالو أصـــدقائييفادلشـــروعاخلـــاصشـــعبةعلـــومالقـــرآنوالتفســـَتكليـــةأصـــولالـــدين .:
 .جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةاإلنسانية

كتابةىذاالبحثالعلمي،فماأحسنللقارئُتأنواليفوتالباحثمنالنقصانواخلطأيف
البحثالعلميللباحثوللقارئُت للباحثابقًتاحاتإصالحية.عسىهللاأنينفعىذا يقًتحوا

عامة،آمُت.

م4444فريلأ41 بنجرماسُت،
ىـ1661شعبان49
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