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 الباب األول
 المقدمة

 بواعث البحث .أ

وفهم معانيه ومطالعته وحفظه، فمنهم من صّنف كتب  وقد اعتنت العلماء بتعلم القرآن

التفسري والفقه والتصوف وعلوم القرآن والتفسري وتدبر القرآن وتأويله ومقاصده وغري ذلك، وهذا 

تبتدئني والطالتبني يف فهمهم معاين من اعتنائهم يف فهم معاين القرآن وحفظه وتعليمه للقارئني وامل

 القرآن حىت يكون مفهوما ومعلوما لدى األمة، وأسوة واقتداء يف حياهتم يف أمور الدنيوية واألخروية.

 نآالقر  العلماء فسر قد و. وسلم عليه اهلل صلى النيب بعثه بعد عشر أربعة مرت قد واآلن

 من ومنهم ن،آالقر  آي يف اللفظي مشكلة بيان يف قدرهتم واختلفت. التفسري عن كثرية كتتبا وكتتبوا

 كتب من كتاب بعد كتابا درسنا مىت احلديث زماننا ويف 1.حقيقته يف ويتعمق معانيه لؤلؤة جيد

 مصادرهم جهة من وذلك. املفسرين تفسري عن الكتب تلك يف كثرية اختالفات نر التفسري

 ما ألصحابه فيفسر نفسه، النيب هو سريللتف املراجع كان النيب عهد يف إن. تفسري يف ومنهجهم

 ومن. هبا أنزلت ألهنا نآالقر  لغة هي كانت اليت العربية بلغة العلم أهل من وكانوا. لفهمه حيتاجون

 2.العربية بلغة علم له املتدبر يكون أن نآالقر  آي لفهم السليم ستبيل

ميلك منهجا واجتاها كل من التفسري نشرت يف العامل. و اتمن كتب التفسري اليت قد  كثريو 

 3.منهج املفسر يف تفسريه باختالف خلفية العادة واللغةلفة. وأما يستبب اختالف التفسري و خمت

                                                           
1Ahmad asy-Syirbâshî, Sejarah Tafsir al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 23. 

 .6 ،(د.م: د.ط، د.ت) املفسرين مناهج الشيخ، آل صاحل2
3Taufikurrahman, “Kajian Tafsir Indonesia,” Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 

Vol 2, No 1, 2012, 36. 
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كان جامعا للعلوم اليت حيتاج املفسر إليها وهي مخسة عشر   ولكن من يريد أن يفسر القرآن ملن

انا مسلمني، ومع ذلك فإن قد عرفنا بل يف العامل أن بلد إندونيسيا هذه أكثر التبلدان سك 4علما.

مثل ماليزيا و بروين دار  5إندونيسيا مل تذكر يف قانوهنا األساسي أهنا بلدة مؤسسة على اإلسالم

السالم وغريها من الدول اإلسالمية املؤسسة على اإلسالم، وكذلك أن إندونيسيا أكثر جزرا وشعوبا 

 وقتبائل.

كتاب حىت استعملته له  ، و ىل بلدان أخرىيف بلدنا إندونيسيا نشأ املفسرون املعروفون إو 

ب ينية السيما يف بلدنا احملتبوب، وقد ألفوا كتتوصيات الدو مصدرا يف حياتـهم ليكون مرجعا و 

 علومها اليت تتعلق هباإىل تعميق اللغة و  التفسري حسب معلومات أنفسهم منهم من اجته تفسريهم

 لك.غري ذو ما يتعلق هبا اإلجتماعية و منهم إىل مسائل و 

ن ويتدبره ويفسره. قد تتبدأ نشأة آالذي يدرس القر  ،وأما من بالد املسلمني هو إندونيسيا

وقد كتب ومجع املفسرون اإلندونيسيني   6التفسري وتدوينه يف إندونيسيا من أول القرن العشرين.

 يذكرألنه قد نشأ التفسري ومناهجه مراحل.  ، من حيث اختالف املنهج واإلجتاهكتاب التفسري

، خصوصا يف إندونسيا ب التفسري املنـتشر إىل أنواع التبالد يف آسـيامن كت املثالالتباحث على ستبيل 

"ترمجان  تفسري كان ،م.( 1663)ت.  تفد للشيخ عتبد الرؤوف السنكليكتفسري ترمجان املس

ابعة عشر املستفيد" عتبارة عن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة املاليوية، يف منتصف القرن الس
                                                           

 .93(، 1693، جدة: دار الشروق( نآزبدة اإلتقان يف علوم القر  ،حممد بن علوي املالكي احلسين4
5Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan 

dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996), 1. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: 

Rajawali Press, 2013), 271.  
6Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi 

(Yogyakarta: LKiS, 2013), 78. 
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 1961)ت.  تفسري مراح لتبيد للشيخ نـووي التبنتايناملعروف ب ملعامل التنزيل تفسري املنريو  .امليالدي

 صاحل دارت حملمد .هـ1311سنة   Pegonتفسري القرآن الكرمي باللغة اجلاوية باخلط العريبو  .م.(

محد أل تفسري القرآن الكرمي الفرقان مث .نور خليلمل تفسري القرآن هداية الرمحنمث م.(.  1613)ت. 

تفسري و  .م.( 1692)ت.  مود يـون حملن الكرمي وتفسري القرآ م.( 1659)ت.  حسن باندونج

فتفسري النور أول تفسري صدر يف إندونيسيا عام  ،م.( 1615)ت.  سيب الصديقيحل النور

التفاسري القرآن ، وكان الرائد األول يف املكتتبات الوطنية، وإن كان قد انتشرت مؤخرا .م1652

تفسري األزهر و  .متيازات خاصة يسهل قارئه بدراستهاى من نوعه إال أن هذا العمل أخذ الكرمي أخر 

مد قري  حملتفسري املصتباح و  .املعروف حَبْمَكا م.(، 1691)ت.  املالك كرمي أمر اهلل عتبد للحاج

  منهجهم واجتاههم، إذ قالبيئة متفرقة واختلفوا يفيال وأمكنة و غري ذلك. كانـوا من أجو  شهاب،

أن وقوع اإلختالف يف منهج التفسري على حسب اختالف  م.( 1611)ت.  الذهيب حممد حسني

 1مشارب مؤلفيه.

 األول التفسري مبنهج املوضوعي يف إندونيسيا. وينقسم إىل قسمني: كثري من كتبويوجد  

حسن، وتفسري الفاحتة ألمحد خاذمي  لعدنان حيىي لوب  وأمحد    ي  كتفسري سورة   تفسري السور املعني

واحلاج حاسري وأمحد ي  بن أمشوين ونور إدري  وتفسري جزء عم حلمكا ومصطفى بئيسا، وغري 

، والكفر يف القرآن حلارف الدين كخزانة القرآن لقري  شهاب  التفسري باملوضوع املعني والثاين ذلك.

وغري  وضوعات املفتاحي حملمد داوم رهارجو،جاويدو، وانسكلوفيديا القرآن: التفسري اإلجتماعي امل

                                                           
 1424ن عمري، )القاهرة: مكتتبة مصعب ب 1ج.  ،التفسري واملفسرونأنظر حممد حسني الذهيب، 1

 .215(، .م 2114/ـ.ه
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تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب للدكتور عتابك  2116ذلك. وجيد أيضا يف سنة 

 .لطفي

أحد مصنفات  منفرييد التباحث أن يقرأ ويتبحث حبثا عميقا كافيا ويعطي التقدير والثناء  

حتبا له ري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب تعين تفسىف التفسري،  الدكتور عتابك لطفي

 اإلسالمية اهلل هداية شريف جامعةيف  أحد حماضر هو . عتابك لطفيواعتناء وثناء ملصنفاته

علماء اإلندونسيني الذي المن أحد  أيضا هو، والداع يف اإلدارات واملساجد. و ، جاكرتااحلكومية

 ، عزة املرآة يف القرآن(al-Qur’an Edisi Doa) لد الدعاءجمالقرآن  مثل حول دين اإلسالم يكتب

(Kemulian Perempuan menurut al-Qur’an)،  دراسة تفسري املنري للشيخ نووي التبنتاين

(Kajian Tafsîr al-Munîr Karya asy-Syaikh Nawawî al-Bantânî طرف بركة الرزق ،)

   (.Puncak Keberkahan Rezeki yang Tersekatاإلنقسام )

حًقا أمرًا  عتابك لطفي تأليف كتاب تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب

ناق  فيها مواضيع مهمة . استثنائًيا ومهًما لزيادة وتوسيع فهم اإلسالم لدى املسلمني اإلندونيسيني

هذه املرة هي  رالتدبّ إن املوضوعات اليت أثريت يف تفسري . مثل العتبادة واملعاملة واألخالق، إخل

بالفعل متنوعة للغاية ومتنوعة ألهنا مصنوعة يف ظروف ومواقف خمتلفة حبيث حياولون ربط املوضوع 

قتبل أن تصتبح كتابًا كاماًل للتفسري يف  هذا الكتابمت نشر . بالظروف االجتماعية احلقيقية حوله

 2116.9حىت أوائل عام  2116العديد من اجملالت والعديد من املواقع اإللكرتونية منذ عام 

                                                           
8Atabik Luthfi, Tafsir Tazkiyah; Tadabbur Ayat untuk Pencerahan dan Pembersihan Hati 

(Jakarta: Gema Insani, 2009), 7. 
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يركز بشكل منهجي على  هذ الكتابيف  أن التدبّر قال عتابك لطفي، ويف كلمة التمهيد

االجتماعية باستخدام طريقة  حسب الزمن واملكانعي مع موضوعات جمانية و طريقة التفسري املوض

ة والسياق مقارنة لتبعض أدبيات التفسري الرئيسي اليت يتم خلطها بعد ذلك مع اللغة احلالي

املواضيع اليت أثريت يف . وقواعد تفسري القرآن اإلندونيسي مع اإلشارة إىل األخالقيات واألساليب،

خمتلفة حبيث  حسب الزمن واملكانهذه املرة هي بالفعل متنوعة للغاية ومتنوعة ألهنا مصنوعة  تدبّر

 6حياولون ربط املوضوع بالظروف االجتماعية احلقيقية حوهلا.

 Harga) تابك لطفي حتت عنوان األسعار التباهظة لكرامة األسرةعى تفسري مثال عل

Mahal Keutuhan Rumah Tangga) حسب قوله. 16اآلية  اءاهلل سورة النس قول، نقاًل عن ،

خدامه بناء ، وضع اهلل متبدأ الستمن خالل هذه اآلية. يف احلياة الزوجية جوامع العاملمبا يف ذلك 

إىل  مشريا األندلسي انحي. ونقل عن لسان أيب املعاشرة باملعروف إرشادتبدأ ، وهو مأسرة متناغمة

واملقصود  عاشور،ابن  قول وحبسب. حيدث بني شخصني املشاركة واملخالطةتعين  املعاشرةأن كلمة 

عماق النظر وتغلغل الرأي يف عواقب األشياء، وعدم االغرتار بالتبوارق امن هذا: اإلرشاد إىل 

مبيل الشهوات إىل ما يف األفعال من مالئم، حىت يسربه مبستبار الرأي، فيتحقق سالمة الظاهرة. وال 

 11حسن الظاهر من سوء خفايا التباطن.

. وهو ذوا العلم التفسري اجتاه من مبنهج املوضوعي ال خيلو عتابك لطفيل القرآن تفسري

رأه ويتبحثه عميقا ليجد ث أن يقفرييد التباح الواسع والفاقه يف الدين واملشهور يف اجلامعة واجملتمع،

                                                           
9Luthfi, Tafsir Tazkiyah, 9.  
10Luthfi, Tafsir Tazkiyah, 198-199. 
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ويريد التباحث أن جيمعها يف التبحث العلمي أو الرسالة العلمية حتت  ه فيه،اتواجتاه عن تفسريه

 .عتابك لطفيللدكتور تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب اجتاه املوضوع: 

 سألةالم عبيرت .ب

الىت أشكلت  الرئيسّية فاملشكالت تبل،من ق  قدمها التباحثىتنظرا بتبواعث التبحث ال

 :يعين التباحث

 ؟عتابك لطفيلتفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب  كيف .1

       ؟تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب لعتابك لطفي اجتاه كيف .2

 تحديد الموضوع .ت

أن يكون التبحث خارجا  عن هذا املوضوع حذرا من وكامال حتديدا كافيا حدد التباحثيس

 والتحديد وجب أن يكون جامعا ومانعا. من املقصود بعيدا من األهداف.

 التفسري .1

وهي تدل على ، 12، والكشف عن املتبهم11التفسري يف اللغة العربية مبعىن اإليضاح والتبيان

رمي وتتفق على ذلك كل كتب اللغة، وعلى هذا يكون معىن تفسري القرآن الك، 13ظهور الشيئ وبيانه

واصطالحا علم يفهم به كتاب اهلل  14هو شرح وإيضاح املعاين اليت حتدثت عنها اآليات القرآنية.

                                                           
)د.م: مؤسسة إحياء الرتاث الشيعي، د.ت(، التفسري مقدمات يف علم السيد صدر الدين القتباجني، 11

11.  

  .1(، 1666)غزة: مطتبعة املقداد، التفسري ومناهج املفسرين مجال حممود اهلويب وعصام العتبد زهد، 12

 .11(، 1666)الرياض: دار ابن اجلوزي،  فصول يف أصول التفسريمساعد بن سليمان الطيار، 13
  .21 ،مقدماتالقتباجني، 14
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وقال أبو تعاىل املنزل على نتبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. 

قرآن : التفسري علم يتبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ الم.( 1344)ت.  األندلوسي حيان

 .15ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيتبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات لذلك

 التدبر .2

 إال التفكر من قريب وھو األمور عواقب يف النظر عن عتبارةاملراد بالتدبر عند اجلرجاين هو 

وعند املفسر، عند  16.اقبالعو  يف بالنظر تصرفه والتدبر الدليل يف بالنظر القلب تصرف التفكر أن

وعند التبغوي، أن التدبر  11األشياء. وتأويالت األمور أعقاب يف النظرابن العطية مثال، أن التدبر 

 وما إدباره يف والنظر تأمُّلهوعند الزخمشري، أن التدبر  19آخره. شيء كل وُدبر األمر، آخر يف النظر

 ما وتتبصر معانيه تأمل :القرآن تدبر فمعىن ل؛تأم كل يف عملتسا ،مثنتهاه وم عاقتبته يف إليه يؤول

 16.فيه

 اإلجتاه .3

املراد باإلجتاه: الوجهة اليت قصدها املفسر يف تفسريه وغلتبت عليه، أو كانت بارزة يف 

تفسريه، حبيث متيز هبا عن غريه. واإلجتاهات يف التفسري هلا اعتتبارات، فمنها ما يكون بالنظر إىل 

لفي واإلجتاه املعتزيل واإلجتاه األشعري، ومنها ما يكون بالنظر إىل املذهب العقدي كاإلجتاه الس
                                                           

 .9)الرياض: مكتتبة التوبة، د.ت(، حبوث يف أصول التفسري ن عتبد الرمحن بن سليمان الرومي، فهد ب15
 . 54)القاهرة: دار الفاضلة، د.ت(، التعريفات علي بن حممد اجلرجاين، 16
مؤسسة دار العلوم، )القاهرة:  2، ج. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزعتبد احلق بن عطية، 11
 .92هـ.(،  1411

 .254(، 1696)بريوت: دار املعرفة،  2، ج. معامل التنزيلأبو حممد التبغوي، 19
 .269(، 1612)بريوت: دار املعرفة،  1ج. الكشاف، أبو القاسم حممود عمر الزخمشري، 16
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تفسري التزكية: واملقصود يف هذا التبحث يعين لكشف اجتاهات  21العلم الذي غلب على التفسري.

، وسيذكر التباحث حبثا نظريا عن اجتاهات التفسري تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب لعتابك لطفي

 يف التباب الثاين.

 . اللون3

ذلك الزهور أو الصور  ، مبا يفإىل دالالت خمتلفة اللونمفردات  ، تشرياإلندونيسية اللغة يف

ميكن أن يشري  ،ال تقول أن منط النسيج لي  جيًداعلى ستبيل املث. ، وهلم جراعلى القماش، حزام

يض يف األساس، أمحر على ستبيل املثال، يقال أنه أب. إىل أنواع خمتلفة من األلوان يف اللون األساسي

، على ستبيل املثال هو أن ة تعين فهم أو كتابة أو شكل معني، وميكن أن يشري أيًضا إىل صفاللون

 21النمط السياسي لي  ثابًتا.

التفسري هو لون معني أو اجتاه أو ميل للفكر أو الفكرة  لون، فإن ر الدين بايدانصوفقا لن

التفسري بشكل عام هو خصوصية التفسري وهو  لون ، فإنلذاو  22.اليت هتيمن على عمل التفسري

معني  لوانومع ذلك، فإن التخصص يف التفسري بأ. تأثري ميل املفري يف تفسري مقاصد آيات القرآن

النمط السائد املوجود يف ، فقط املرجع هو ة إمكانية ميزات أخرى يف التفسريال يغلق بالضرور 

، كما هو احلال يف تفسري نه يف تفسري واحد له عدة اجتاهات، ألنه ال ميكننا إنكار أالتفسري

 الكشاف من قتبل الزخمشري الذي له ميزتان يف الوقت نفسه، اعتقادي وأديب.

                                                           
 .21-21، فصول يف أصول التفسريالطيار، 21

21Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indoneisa (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 220. 
22Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 

388 . 
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 تهاأهداف البحث وأهمي .ث

 أهداف هذا التبحث يعين:

 .تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب لعتابك لطفيمعرفة  .1

 .ية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب لعتابك لطفيتفسري التزك اجتاه معرفة .2

جتماعية. أما األمهيات اجلامعية ث تنقسم إىل قسمني، اجلامعية واالوأمهيات هذا التبح

 هي:

 .تعريض وحتقيق املصنفات احمللية .1

 .اجتاهات التفسريتوضيح خطوات مراحل استقاء الفكرة الكلية عن  .2

 جتماعية هي:واألمهيات اال

 يف فن العلماء اإلندونيسينيعن مؤلفات  جملتمعهد اإلسالمي وااللمععلومات املزيادة  .1

 التفسري.

مهم يف خالص  فهم القرآن الكرمي وتفسريه أمرأن  للمعهد اإلسالمي واجملتمععالما ا .2

 .املشكالت يف حياهتم

عتابك أراء التفسري و  اجتاهات اجملتمع عنو  هد اإلسالميااملعو  اجلامعة تعريفا على .3

 .التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوبتفسري  عن فيلط

 الدراسات السابقة .ج

 التفسري: اجتاهاتالدراسات العلمية عن 
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"التفسري العلمي للقرآن الكرمي: الدراسة وضوع: املخري احلسىن، وهو الرسالة العلمية حتت  .1

 Risalah Rabbiku One Million Phenomena Good News forعن كتاب 

Modern Men يشتمل التفسري  الذي حبث خري احلسىن لفهمي باشا". هذا الكتاب

ويشتمل فيه املناهج  .العلمي املوضوعي لفهمي باشا بالدليل العلمي وعلم الرياضيات

ليعلم التفسري ، واملقصود من هذا التبحث ولية لفهمي باشا يف تفسريه العلميألسسية األا

جتاه يف هذا التبحث يستعمل إلفا يف كتابه. فسريالت يف ومناهجهالعلمي لفهمي باشا 

جتاه الذي يستعمل طريقة التبحث بالعقل والتحليل املَوجَّه املْنَتِظم إلجتاه الفلسفي. وهو اإلبا

ساليب أن يستعمل أما إاملوجود واملمكن املوجود،  ئاملتَـَعمِّق األَسِسّي عن حقيقة الشي

ساليب أو أستنتاجي الساليب الفكرة اأعمل ن يستأما إفكرة مذهب الفلسفة املعينة، و 

 23ستقرائي وغريهم حبيث يناسب بأحكام الفكرية العقلية.الالفكرة ا

إجتماعي يف الاإلجتاه "، وهو قد حبث حبثا علميا حتت املوضوع: جوهري طنطاوي حممد .2

 فهومامل معرفة. هذه الرسالة العلمية تقصد إىل "تفسري القرآن عند املدرسة العقلية احلديثة

 بعض يف القرآن تفسري معرفةو  احلديثة العقلية باملدرسة عالقته وما جتماعيالا اإلجتاه من

 موقف املدرسةوالنتيجة من هذا التبحث تعين: أن  .املدرسة رجال عند جتماعيةالا الشؤون

( قضية 2 ( قضية الدولة السياسية،1جتماعية فيما يلي: العقلية احلديثة على القضايا اال

                                                           
 Risalah Rabbiku One Million التفسري العلمي للقرآن الكرمي: الدراسة عن كتاب"خري احلسىن، 23

Phenomena Good News for Modern Men شعتبة التفسري واحلديث، كلية  لرسالة العلمية،)ا "لفهمي باشا
أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، بنجرماسني، ملتطلتبات احلصول على الشهادة 

   . 6(، 2113اجلامعية األوىل، 
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( قضية املرأة، فقّدمت املدرسة املساوة األدبية بني املرأة 3ية اإلنسانية يف العقيدة، احلر 

والرجل، فدور املرأة يتطور بني الشعوب والعصور وهي متساوية للرجل يف مجيع احلقوق إال 

 24أمراً واحداً، عرب بـ "وللرجال عليهن درجة" هي درجة الرياسة يف األسرة.

ا مبوضوع "تفسري آية الكرسي عند العلماء التبنجريني )دراسة حتليلية عاملشه، حبث حبثا علمي .3

عن منهج التفسري("، فهذا التبحث العلمي يتبحث عن آية الكرسي عند العلماء التبنجريني 

ويهدف منه معرفة املنهج الذي سلكه العلماء التبنجريون يف تفسري آية الكرسي من جهة 

( أن طريقة تفسري آية 1 :ئج هذا التبحث العلميومن نتا. طرق تفسريه وأساليتبه واجتاهه

الكرسي اليت سلكها احلاج جعفر صربان واحلاج حسني نتبارين واحلاج حممد خبيت فيعتمد 

أن أسلوب التفسري الذي استخدمه احلاج جعفر صربان واحلاج ( 2على التفسري باملأثور، 

اجتاه التفسري الذي اعتمد ( أن 3حسني نتبارين واحلاج حممد خبيت هو التفسري اإلمجايل، 

عليه احلاج جعفر صربان واحلاج حسني نتبارين هو اإلجتاه اإلجتماعي، وأما احلاج حممد 

    25خبيت فيعتمد على اإلجتاه الكالمي.

فالفرق بني هذا التبحث والدراسات السابقة بنّي، فهناك اختالفات من عنوان التبحث، 

 التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوبوموضوعه ومضمونه، ألن هذا التبحث يتبحث عن 

                                                           
)الرسالة  "ثةاإلجتاه اإلجتماعي يف تفسري القرآن عند املدرسة العقلية احلدي" ،جوهري طنطاوي حممد24
كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، شعتبة التفسري واحلديث،   ،العلمية

   (، ز. 2112 ملتطلتبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل،، بنجرماسني
)الرسالة  "تفسريتفسري آية الكرسي عند العلماء التبنجريني: دراسة حتليلية عن منهج ال"عاملشه، 25

العلمية: شعتبة علوم القرآن والتفسري، كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، 
 (، صفحة امللخص.2111عية األوىل، بنجرماسني، ملتطلتبات احلصول على الشهادة اجلام
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التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية  تفسيرتجاه احتت املوضوع "يف تفسريه  لعتابك لطفي

 ". القلوب لعتابك لطفي

 مناهج البحث .ح

والتبينات  2) ،وصفته نوع التبحث 1د له ىف منهجه من: )تبحث العلمي املكتيب البفال 

 فمناهج التبحث ينقسم إىل: 26وطريقة حتليل التبيانات. 4) ،التبيانات عمجوطريقة  3) ،ومصادرها

 نوع التبحث وصفته  .1

يعين  (library research)"التبحث املكتيب بـ" عمل التباحثيوىف هذا التبحث العلمي س

مجع التبيانات من الكتب املتنوعة من املكتتبة أو غريها اليت تتعلق بالتبحث للحصول على نتائج 

 .((deskriptifهي دراسة وصفية ا التبحث هذصفة التبحث، و 

 ومصادرها التبيانات .2

 التبيانات ىف هذا التبحث تنقسم إىل قسمني:إن 

 . تفسري باملنهج املوضوعي اليت ألفه عتابك لطفي هيالتبيانات األساسية:  .أ

التبيانات الثانوية: يعىن التبيانات اليت تتعلق بتصور العامة ىف هذا التبحث من الكتب املتعلقة  .ب

 .ذلك وغري تعريف التفسري، واإلجتاهترمجة املؤلف، و  مثل

 مصادر التبيانات يف هذا التبحث قسمان:أما 

                                                           
26Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), 9. 
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" نفسه التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب تفسري" كتابهو  : صادر األساسيةامل .أ

 .لعتابك لطفي

الدي كتعريف الدارسني مبناهج املفسريين للخ كتب مناهج املفسرين،اليت تؤخذ من  وهي  .ب

والتفسري واملفسرون للذهيب وحبوث يف أصول التفسري لفهد الرومي وفصول يف أصول 

التفسري ملساعد الطيار واجتاهات التفسري يف العصر الراهن لعتبد اجمليد احملتسب وحملات يف 

علوم القرآن واجتاهات التفسري للصتباغ، وغريها من كتب مناهج املفسرين الىت تتعلق 

  .من الكتب الىت تتعلق بالتبحثريها بالتبحث، وغ

 مجع التبياناتطريقة  .3

تباحث المجع أي التبيانات املكتتبية  مجعبطريقة  تباحثاللتحصيل التبيانات احملتاجة، يقوم 

 تباحثلالتبيانات وطالعها من الكتب الىت تتعلق هبذا التبحث. ليكون التبحث مرتتبا وموجها ينتبغى ل

 هى:أن يتبني اخلطوات الىت سلكه لتسهيل التبحث و 

ها مما مجع التبيانات من أي مصادر منها: الرسائل العلمية، والكتب، واجملالت العلمية وغري  .أ

 التبحث.ذا تعلق هبت

 نظر التبيانات مث امتامها اذا كانت ناقصة. .ب

 ختيار التبيانات وتفريقها إىل التبيانات األساسية والثانوية.ا .ج

 غة العربية لتكون سهولة الفهم والكتابة.الرتمجة، ترمجة التبيانات من اللغة اإلندونيسية إىل الل .د

 طريقة حتليل التبيانات .4

 تية:حتليل التبيانات باخلطوات اآلطريقة ب تباحثال، يذهب وبعد ذلك اخلطوات



14 

 

 .حتليل التبيانات مناستبة ترتيب التبحث .أ

مناستبة برتتيب  إلجياد تصوير املشكالت التبيانات على ستبيل وصفي تباحثالخيدم  .ب

 التبحث.

 .نات بعون النظريةمث حتليل التبيا .ج

 وأخريا يستنتبط منها التباحث. .د

 ترتيب البحث .خ

 على مخسة أبواب كما يلي: رتب التباحث كتابة هذا التبحث العلمي

املشكالت، وحتديد املوضوع،  عتبريلىت تتكون من بواعث التبحث، وتاملقدمة ا :لتباب األولا

 ب التبحث.دراسات السابقة، ومنهج التبحث، وترتيالوأهداف التبحث وأمهياته، و 

اجتاهات التفسري، وهو يتكون من: التعريف  التباب الثاين: حبث نظري عن :التباب الثاينو 

 .وأنواعها واجتاهات التفسري يف العصر احلديث، هبا،

 ،، وتربيتهيتبحث عن امسه ونستبه، ووالدته الدكتور عتابك لطفيوالتباب الثالث: ترمجة 

بالكتاب اليت تتكون من اسم تعريف المث يتبحث  اته.، ومؤلفالعلمية والدعوة والتعليمية ونشاطه

 وبواعث التأليف، مضمون الكتاب وتتبويب التبحث، وطتبع الكتاب.ابكتاب 

تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوب تفسريه واجتاهه يف كتابه والتباب الرابع: 

 .ثرياليت تتكون من االجتاه الصويف، واالجتاه الكالمي، واالجتاه األ

 قرتاحات.: اخلامتة تتكون من النتائج واالوالتباب اخلام 


