
 ملخص بالرسائل العلمية واألبحاث 

 للشيخ الدكتور / عبد التواب حسن محمد إبراهيم 

 األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة نجران

 العالمية " الدكتوراه"رسالة  ملخص عن موضوع 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد لعالمينورحمة هللا ل

وبعد فهذا ملخص عن رسالة العالمية )الدكتوراه( في التفسير وعلوم القرآن 

 وكان عنوانها: 

بيضاوي من حاشية الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي على تفسير القاضي ال)

( اآلية ) ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم .. أولها إلى قوله تعالى 

 (لسابعة من سورة البقرة دراسة وتحقيق.ا

 وقد كانت أهم األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي: 

 ـ خدمة القرآن الكريم فكل ما فيه نفع للقرآن جدير باالهتمام به. أوالً 

ـ أن تفسـير القاضـي البيضـاوي ألفـه صـاحبه اختصـارا لتفسـير الكشـاف ثانيًا

اشـية علـى تفسـير البيضـاوي فاالهتمـام بهـا اهتمـام للزمخشري، وهـذه الح

 بهذين التفسيرين وفي ذلك من تمام الفائدة ما هو حري للعمل فيه. 

أن هذه الحاشية تشتمل علـى فكـر مسـتنير، وعلـم جـم، ومـنهز متميـز  ثالثًاـ

للعالمة السيالكوتي في دراسته لمسائل العقيدة، والبالغة، والنحـو والصـرف، 

 رها ، والعمل في تحقيقها إفادة كبيرة لطالب العلم .والمنطق ، وغي

نشر التراث اإلسالمي وخاصة مثل هـذه الحواشـي التـي يصـعى علـى  رابعًاـ

الكثيرين االطالع عليها، وخاصة إذا كانت من عـالم مثـل العالمـة السـيالكوتي 

الــذي يجهــل الكثيــرون تراثــه، ومــدي فهمــه للنصــوا وضــبطه لهــا، والقيــام 

ــا ي ــر  بتحقيقه ــا، وش ــان عباراته ــن بي ــى أصــحابها م ــة عل ــذه المهم ــر ه يس

 ، وفهم غريبها.  مصطلحاتها



المبدأ العـام فـي نشـر التـراث اإلسـالمي خشـية أن ينـدر  ويبلـى  خامسًا ـ

بمرور الزمن، وإخراج هذا التراث إلى الواقع ينتفع به طالب العلم والبـاحثون، 

ع على الكتاب وهو غير محقـق. وتوفير الوقت والجهد الذي يالقونه عند االطال

 إلى غير ذلك من األسباب 

 لى مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة.يشتمل عهذا البحث و

 أما المقدمة فتشتمل على: 

 ـ أسباب اختيار الموضوع وأهميته.

  ـ خطة البحث والمنهز في كتابته .

 :وأما التمهيد فيتضمن الحديث عن

 طالحا مع بيان الفرق بينهما . ـ معنى التفسير والتأويل لغة واص

 .  نوع يندرج تفسير القاضي البيضاويـ أنواع التفسير مع بيان تحت أي 

 : ى مبحثينوأما القسم األول : وهو قسم الدراسة فيشتمل عل

التعريف بالشيخ عبد الحكيم السيالكوتي ومنهجه في حاشـيته  المبحث األول :

 ة مطالى : على تفسير القاضي البيضاوي . وفيه ثالث

: دراسة عن عصر الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي مـن الناحيـة المطلى األول 

  السياسية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ، والعلمية ، ومدي تأثره بذلك .

 :  املة عن الشيخ السيالكوتي من حيثويتضمن دراسة ش المطلى الثاني :

ــده ، ونشــأته ، وحي ــه ، ومول ــه ، وكنيت ــه ، اســمه ، ولقب ــة ، ومذهب ــه العلمي ات

وشيوخه ، وتالميذه ، منزلتـه العلميـة وثنـال العلمـال عليـه ، وتراثـه العلمـي ، 

 ووفاته ـ رحمه هللا ـ . 

منهز الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على تفسير  المطلى الثالث :

 القاضي البيضاوي ويشمل الحديث عن : 



تـأليف هـذه الحاشـية فـي : التفسـير ،  مصادره التي اعتمـد عليهـا فـي أوال ـ

والحديث ، والفقه ، والعقيدة ، واللغة ، والشعر ، والتراجم ، والتاريخ والسير ، 

 وغير ذلك . 

طريقته في تأليفها مع بيان منهجـه فـي تخـريز الحـديث ، والقـرالا  ،  ثانيا ـ

  وعرض قضايا النحو ، والصرف ، والبالغة .

 م من أهل التفسير وأصحاب الحواشي الذين سبقوه . بيان من تأثر بهثالثا ـ 

  بيان القيمة العلمية لهذه الحاشية . رابعا ـ

   التعريف بالقاضي البيضاوي ومنهجه في التفسير المبحث الثاني :

 وفيه مطلبان : 

القاضي البيضاوي : اسمه ، ولقبه ، وكنيته ، ومولده ، ونشـأته المطلى األول : 

يـذه ، وحياتـه العلميـة ، ومكانتـه بـين العلمـال ، وم لفاتـه ، ، وشيوخه ، وتالم

  ووفاته ـ رحمه هللا ـ .

منهز القاضي البيضاوي في أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل ،  المطلى الثاني :

 وطريقته في تأليفه ، وأثر ذلك في حاشية السيالكوتي عليه .

  : فهو قسم التحقيق ، ويشتمل على :أما القسم الثاني 

 مدخل إلى التحقيق ، وعرضت فيه لمنهز التحقيق .  -

) ختم هللا علـى قلـوبهم تعالىا من أول الحاشية إلى آخر قوله النص محقق -

   ....اآلية ( من سورة البقرة وعلى سمعهم

فقد اشتملت على أهم النتائز والتوصـيا  ، والفهـار  العامـة  وأما الخاتمة :

 في نهاية البحث .

 

 

 



 ملخص عن موضوع رسالة التخصص " الماجستير"            

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين 

 ورحمة هللا للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

فهذا ملخص لرسالة التخصص )الماجستير ( في التفسير وعلوم القرآن وقد 

ظ جالل الدين السيوطي على تفسير القاضي حاشية الحاف) :كانت بعنوان

 (البيضاوي من أول سورة الم منون إلى آخر القرآن . دراسة وتحقيق

 لى مقدمة ،وتمهيد ، وقسمين ،وخاتمة .هذا البحث يشتمل عو

 :أما المقدمة فتشتمل على

 ـ أسباب اختيار الموضوع  وأهميته.

 ـ خطة البحث والمنهز في كتابته.

 تضمن الحديث عن:وأما التمهيد في

 معنى التفسير لغة واصطالحا مع بيان الفرق بينهما. ـ

 أنواع التفسير مع بيان تحت أي نوع يندرج تفسير القاضي البيضاوي. ـ

 وهو قسم الدراسة فيشتمل على مبحثين: وأما القسم األول

التعريف باإلمام السيوطي ومنهجه في حاشيته على تفسير المبحث األول:

 يضاوي المسماة "نواهد األبكار وشوارد األفكار".القاضي الب

 وفيه ثالثة مطالى:

دراسة موجزة عن عصر اإلمام السيوطي من الناحية السياسية المطلى األول:

 .، ومدى تأثر اإلمام السيوطي بذلكواالجتماعية واالقتصادية والعلمية

اسمه : ويتضمن دراسة شاملة عن اإلمام السيوطي من حيث  المطلى الثاني

ومذهبه ، وشيوخه ، وتالميذه،  ،ولقبه وكنيته ومولده ، ونشأته، وحياته العلمية

ومنزلته العلمية،وثنال العلمال عليه،وموازنة بينه وبين اإلمام ابن كمال باشا 

 ،وتراثه العلمي ،ووفاته رحمه هللا.



:منهز اإلمام السيوطي في حاشيته على تفسير القاضي المطلى الثالث

 ويشمل الحديث عن: البيضاوي

مصادره التي اعتمد عليها في تأليف هذه الحاشية في:  أوالـ

والفقه،والعقيدة،واللغة ،والشعر،واألمثال  التفسير،والحديث،

 ،والتراجم،والتاريخ والسير،وغير ذلك.

بيان منهجه في تخريز الحديث والقرالا  طريقته في تأليفها مع  ثانيا :

والبالغة وشر  الشواهد الشعرية ونسبتها إلى وعرض قضايا النحو والصرف 

 قائليها.

 بيان من تأثر بهم من أهل التفسير وأرباب الحواشي الذين سبقوه.ثالثاـ 

ـ بيان القيمة العلمية لهذه الحاشية مع إبراز الجوانى اإليجابية والسلبية رابعا 

 فيها.

 سير : التعريف بالقاضي البيضاوي ومنهجه في التفالمبحث الثاني 

 وفيه مطلبان :

:القاضي البيضاوي:اسمه ولقبه وكنيته ومولده ونشأته وشيوخه المطلى األول 

 وتالميذه وحياته العلمية ومكانته بين العلمال وم لفاته ، ووفاته رحمه هللا.

منهز القاضي البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل المطلى الثاني:

 ك في حاشية الحافظ السيوطي عليه.وطريقته في تأليفه وما أثر ذل

فهو قسم التحقيق ويشتمل على مدخل إلى التحقيق ثم  وأما القسم الثاني :

، وقد عرضت في النص محققا من أول سورة الم منون إلى آخر القرآن 

 المدخل لمنهز التحقيق .

التوصيا  والفهار  العامة :فقد اشتملت على أهم النتائز و وأما الخاتمة

  .للبحث

 

 



 بحث بعنوان

 جريمة الزنا في ضوء القرآن الكريم
 دراسة موضوعية

 بســـم اللـه الرحمـن الرحيـم 
  ىالصـــوا ىالســـوم رلـــا ويـــر مـــن ا  ـــ   ال بـــ  الحمـــ  ل الـــ ف ولـــق رســـى   ى ـــ ر ر ـــ  

 المج با ىرلا آله ىصحبه ىمن ا  فا أثره بإحسان إلا يىم ال ين.
 ىبع :

سان الم  ج القـىيم الـ ف يسـير رليـه  بـه ولقـه لـه ح ـا ف ي وـب  رـ  رإن هللا  عالا شرع لإل 
ْنَسانَ   ه الحياا  اه  عالا ( رق م الم  ج رلـا الولـق رشـرع 1)الرَّْحَمُن.َعلََّم اْلُقْرآَن.َخَلَق اْلِْ

هللا لإل سان مـا يصـلح حالـه رـ  الـ  يا ىا,وـرا   ىمـا يحفـن لـه ايا ـه رـ  الىجـى  ريعـي  آم ـا 
ف اــان مــن الواســرين رــ  الــ  يا ىا,وــرا ىمــن ـــإن  ــى اســ قام رلــا  ــ ا المــ  ج  م مئ اـــ ـ ىا 

األمىر ال   جاءت الشريعة اإلسومية للمحارنة رلي ا الاليات الومس ى   الـ ين  ىالـ فس  
ىالماه  ىالعقه  ىال سب  ى   ا فقت جميع الشرائع السـماىية رـ  المحارنـة رلـا  ـ ه الاليـات 

شـرائع شـريعة اإلســوم رقـ  شـرع هللا رــذ ىجـه ل ـ ه الاليــات الومـس مـا يافــه ىمـن بـين  ــ ه ال
يجا  ا رشرع من الح ى  ما يحفن ا ىيجرم من يع  ف رلي ا.  ل ا إ ام  ا ىا 

ىمن   ه الضـرىريات الومـس ال سـب ى ـ  شـرع للمحارنـة رلـا ال سـب حـ  الذ ـا ىحـ  القـ   
مر اب   ه الجريمة ى  ا رـن  رب ـا  ـاه ىما يؤ ف إلا او و  األ ساب رش   العقىبة رلا 

َنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل  عالا  (2. )َوََل َتْقَرُبوا الزِ 
ى ــــ  مــــ ه هللا ربــــا ه الصــــالحين بالبعــــ  رــــن  ــــ ه الفعلــــة القبيحــــة رقــــاه رــــ  ىصــــ  ربــــا   

ََ الَِّتني َحنرََّم اَّللَُّ ِإَلَّ ِبناْلَحقِ  َوََل َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإَلًها آَخَر َوََل الـرحمن ْْ َيْقُتُلوَن الننَّ
َاًمنا نْ  َذِلنَي َيْلنَق اًَ ََ ْْ (  ىمـن حامـة هللا  عـالا أ ـه حـين يحـرم شـيئا يشـرع لـه 3)َيْزُنوَن َوَمنْن َي

                                                           

 (.  3  2  1( سىرا الرحمن ا,يات)1)
 (.32( سىرا اإلسراء ا,ية )2)
 (. 86( سىرا الفر ان ا,ية)3)



البــ يه ر ــى حــين يحــرم الربــا يحــه البيــع  ىحــين يحــرم الذ ــا يشــرع الــذىا  ىيحــ  رليــه ى ــ ا 
َلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ الحايم ال ف يعلم حاه ولقه شريع  َْ  (1.)َاََل َي

ىلمـــا اا ـــت جريمـــة الذ ـــا مـــن أرنـــم الجـــرائم ال ـــ   اـــىن ســـببا لضـــياع الفـــر  ىالمج مـــع ى ـــ  
اإلسوم م  ا مى فا صلبا للحفان رلـا الفـر  ىالمج مـع ىربـ   لـي باإليمـان بـال ىاليـىم ا,وـر 

رــن الرأرــة رــ  إ امــة  ــ ا الحــ  ى لــي لعنــم الثمــرا الم ر بــة رلــا إ ام ــه مــن  قــاء الفــر   ى  ــا
ىالمج مع مـن األمـراا الوبيثـة   ى حـن رـ   ـ ا البحـ  الم ىاضـع  بـين ايـ  ى ـ  اإلسـوم 
مـــن  ـــ ه الجريمـــة   ىمـــا ا شـــرع مـــن الىســـائه الىا يـــة م  ـــا  ى ـــ   ســـمت  ـــ ا المىضـــىع إلـــا 

 ىوا مة:مق مة  ىأربعة مباح   
 ـ المق مة ى ش مه رلا أ مية المىضىع ىو ة  راس ه .

 ن المبحث األو : تَريف الزنا لغة وشرعا.
 ن المبحث الًاني: حد الزنا في اْلسلم وفيه مطالب: 

 ـ ال  ر  ر   حريم الذ ا. 1
 ـ رنمة اإلسوم ر    في    ا الح  . 2
 ـ رلسفة اإلسوم ر   شريع   ا الح  . 3

 الًالث:حكمة تحريم الزنا. ن المبحث
 ن المبحث الرابع: الوسائ  الوقائية من الوقوع في الزنا , ومنها: 

 ـ    ير الذ اا ىالذىا   بالعقىبة الحّ ية.1
 ـ ال   ير باج  اب  ااه الذا يات ىا  ااه الذا   إف بع  ال ىبة ىمعررة الص ق ري ما .2
 ـ  شريع ح  الق  . 3
 .ـ مشرىرية افس ئ ان 4
 ـ  حريم ال نر إلا المرأا األج بية. 5
 ـ  حريم ال بر  ىالسفىر.  8

                                                           

 (.14( سىرا الملي ا,ية )1)



 ـ  حريم الولىا بالمرأا األج بية ىافو و  ب ا.  7
 ـ الح  رلا الذىا  لمن اس  اع   ىالح  رلا الصيام لمن لم يس  ع الذىا  . 6

 ىالوا مة: ى ش مه رلا أ م   ائج البح  ىالمصا ر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



دعاء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةال   
 دراسة موضوعية

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحم  ل رب العالمين أحم ه سبحا ه ى عالا حم ا اثيرا رلا مـا أ عـم ى فضـه  ىأشـاره رلـا 
ما أر ـا ى اـرم ر ـى أ ـه للحمـ   ىأصـل  ىأسـلم رلـا وـا م أ بيائـه ىرسـله محمـ  بـن ربـ  هللا 

 به ال يبين ال ا رين ىسلم  سليما اثيرا  ىبع :ىرلا آله ىصح
رــــرا ه ب ـــ ه العبــــا ا  ــــاه  رـــإن هللا  عــــالا ولق ـــا ل ايــــة رنيمــــة ىم مـــة اريمــــة ى ـــ  ربا  ــــه ىا 

ُبننُدونِ  عــالا َْ ََ ِإَلَّ ِلَي ْننن (  ىالعبــا ا مف ىم ــا ىاســع ر ــ   شــمه اــه 1)َوَمننا َخَلْقننُل اْلِجنننَّ َواْلِْ
ا ىج ـه سـبحا ه ى عـالا  ىلا  ـا ف  قبـه إف إ ا اا ـت والصـة الحراات ىالسا ات إ ا أريـ  ب ـ

َوَمننا ُاِمننُروا ِإَلَّ  ــاه  عــالا لىج ــه  ىصــحيحة رلــا مــا شــرع رــ  ا ابــه أى رلــا لســان  بيــه 
ُبُدوا اَّللََّ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِ ينَ  َْ  (2  )ِلَي

 عــالا ربــا ا الــ راء رقــ  ىمـن أ ــىاع  ــ ه العبــا ات ال ــ  ي ب ــ  أن يفــر  العبــ  ب ــا ربــه  بــاري ى 
( ىال راء رضو رن اى ه ربـا ا ر ـى سـوه و يـر إ ا 3ىر  ر  الح ي )ال راء  ى العبا ا()

اس و م ه األمة ر  مىاج ة ر ى ا مع األو  بأسباب القىا ف ي ب   ألح  أن يقله مـن و ـره 
 ى  ره .

لمىضـىع بـا ف  ـ ر ال ا ـة ىلما اان لل راء   ه الم ذلة من العبا ا أر ت أن أ ـ  أمـام  ـ ا ا
ألبــــين مى ــــ  القــــرآن ىالســــ ة مــــن  ــــ ه العبــــا ا ىبيــــان رضــــل ا ىأ مي  ــــا ىجعلــــت ر ــــىان  ــــ ا 

 )الدعاء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية( دراسة موضوعية. البح 
 لا مق مة  ى م ي   ىومسة مباح   ىوا مة.رالمىضىع  اش مه   اى   

 المىضىع ىأ مي ه ىم  ج البح  ريه. ر ح ثت ري ا رن اما المقدمة:
ر حـ ثت ريــه رـن  عريــ  الـ راء ل ـة ىاصــ وحا  ىم ذلـة الــ راء مـن العبــا ا   وامنا التمهينند:

 ى ه ي عارا ال راء مع القضاء ىالق ر؟.
 الح  رلا ال راء. والمبحث األو :

                                                           

 (.58سىرا ال اريات ا,ية ) (1)

 (.5سىرا البي ة من ا,ية ) (2)

 سيأ    وريجه. (3)



 آ اب ال راء. والمبحث الًاني:
 اء ل ير هللا  عالا.مى   القرآن من ال ىجه بال روالمبحث الًالث: 
  راء هللا  عالا اما ىر  ر  القرآن الاريم. والمبحث الرابع:

 ى    سمت   ا ال ىع إلا ثوثة أ سام:
 األ رية ال   ىر ت ر  القرآن رلا لسان األ بياء.القسم األو :
 األ رية ال   ىر ت ر  القرآن رلا لسان غير األ بياء. القسم الًاني:
 ية ال   لق  ا هللا لبعا ولقه.األ رالقسم الًالث:

 آثار ال راء ر  حياا المؤم ين. والمبحث الرابع:
 ر ح ثت ري ا رن أ م ال  ائج. واما الخاتمة:

 ى   ا بعت ر    ا البح  الم  ج ال ال :
 ـ رذى ا,يات القرآ ية إلا سىر ا مع  ار اسم السىرا ىر م ا,ية. 1
  ة المع م ا مع الحام رلي ا غالبا.ـ  وريج األحا ي  ال بىية من ا ب الس2
 ـ رذى ال قىه إلا أصحاب ا من العلماء مع  ار المص ر ىر م الجذء ىالصفحة ما أمان.3
 ـ شره ا,يات القرآ ية بإيجاذ مع افر ما  رلا ا ب ال فسير ر   لي. 4

 ى ــ  اج  ــ ت رــ   ــ ا المىضــىع ألبــين حــ ي  القــرآن رــن ربــا ا الــ راء ال ــ  ربمــا يســ  ين
الـــبعا بالحـــ ي  ر  ـــا ا,ن ىأ ـــه ف رائـــ ا مـــن الا ابـــة رـــ   ـــ ا المىضـــىع ىلـــى أ  ـــم أ راـــىا 
الو ــر المحــ ق باألمــة رــ   ــ ا الذمــان لعررــىا  يمــة  ــ ا الســوه الــ ف اــان ســببا رــ   صــر 

 السابقين مع أو  م بأسباب  ى  م ىرذ  م.
 
 
 
 
 
 
 
 



 الطيبال في ضوء القرآن الكريم
 دراسة موضوعية

  الرحمن الرحيمبسم هللا
الحمـ  ل رب العـالمين  حمـ ه ى سـ عي ه ى سـ   يه ى عــى  بـال مـن شـرىر أ فسـ ا ىمـن ســيئات 
أرمال ـــا   ى شـــ   أن ف إلـــه إف هللا ىأن محمـــ ا ربـــ ه ىرســـىله الل م صـــه ىســـلم ىبـــاري رليـــه 
م ىرلـا آلــه ىصـحبه ال يبــين ال ــا رين  ىمـن  مســي ب ـ ي م ىســار رلــا   ج ـم ىا بــع  ــريق 

 إلا يىم ال ين ىسلم  سليما اثيرا ىبع : 
رإن هللا لما ولق اإل سان شرع له الم  ج ال ف به ياىن صوحه ى  اي ه ىلم ي راـه بـو مـ  ج 

ىذىجـــــه بعـــــ  أن  ـــــاب    رامـــــا لـــــم يولقـــــه ســـــ   لـــــم يولقـــــه بـــــو مـــــ  ج  ـــــاه  عـــــالا , م
ًَا َفِإمَّا َيْأِتيَ رلي مـا نَُّكْم ِمنِ ي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمي

( رقـ  بــين هللا لــه المـ  ج الــ ف ي بعــه ى ـ ا مــن رضــه هللا ىارمـه   امــا  لحــن 1)ُهننْم َيْحَزُنننون
ْنَسنناَن.َعلََّمُه اْلَبَيننانَ  ــ ا المع ــا رــ   ىلــه  عــالا ( رقــ   اــر 2)الننرَّْحَمُن.َعلََّم اْلُقْرآن.َخَلننَق اْلِْ

 علــيم القــرآن  بــه ولــق اإل ســان إشــارا إلــا  ــ ا المع ــا  ى ــ  أمــر هللا با بــاع  ــ ا ال ــ   ى ــ ا 
َق ِبُكننْم َعننْن َسننِبيِلِه ال ريــق رقــاه َْننرَّ ننُبَ  َفَت َُننوا السف َُوُت َوََل َتتَِّب َوَانَّ َهننَذا ِصننَراِطي ُمْسننَتِقيًما َفنناتَِّب

ََلَُّكن ناُكْم ِبنِه َل (  ىال ريـق الـ ف شـرره هللا لإل سـان ىأمـره با بارـه  ريـق 3)ْم َتتَّقُنوَن َذِلُكْم َوصَّ
 ــائم رلــا مصــلحة  ــ ا اإل ســان   رلــم يشــرع هللا ريــه مــا يعــى  رلــا اإل ســان بالضــرر   ىا  مــا 

ع هللا ل ـ ه األمـة رـ   ى  ائم رلا اليسر ىالسـماحة ى ـ ا نـا ر رـ  القـرآن الاـريم   ىممـا شـر 
القــران أ ــه أبــاه ل ــا ال يبــات ىحــرم رلي ــا الوبائــ   ىلمــا اا ــت المــات ال يبــات م اــررا رــ  
القرآن مع مش قا  ا ر  أمىر مو لفة أر ت أن أ   مـع  ـ ه الالمـة سـيرا رلـا مـ  ج ال فسـير 

  ـــا رـــ  المىضـــىر  بجمـــع ا,يـــات ال ـــ  ىر ت ري ـــا المـــة ال يبـــات أى مشـــ قا  ا ألبـــين  فف
 القرآن راان بحث  بع ىان:

                                                           

 (.36سىرا البقرا ا,ية ) (1)

  .(3  2  1( سىرا الرحمن ا,يات )2)
 (.153سىرا األ عام ا,ية ) (3)



 دراسة موضوعية .  ) الطيبال في ضوء القرآن الكريم (
 ى    سم ه إلا: مق مة  ى م ي   ىثما ية مباح   ىوا مة. 

  ارت ري ا اسم المىضىع ىأ مي ه  ىالم  ج ر  ا اب ه.  المقدمة:
 لالمة ر  القرآن الاريم. ح ثت ريه رن م لىه المة ال يبات ر  الل ة  ىىرى  ا والتمهيد:

 الح  رلا أاه ال يبات ىاف  فاع ب ا . والمبحث األو  : 
 : الح  رلا  ااه ال يبات . والمبحث الًاني
 : الح  رلا  يب القىه . المبحث الًالث
 الح  رلا إ فاق ال يبات. المبحث الرابع :

  لب ال رية ال يبة.  المبحث الخامَ:
 حريم ال يبات. ال    رن   المبحث السادَ:
 ر م اس ىاء الوبي  ىال يب  ىس ة هللا ر  ال مييذ بي  ما. المبحث السابع:
 جذاء ال يبين.  المبحث الًامن:

  ح ثت ري ا رن أ م   ائج البح .  والخاتمة:
 ى   ا بعت الم  ج ال ال  ر  ا ابة   ا البح :

 ا,ية. ـ رذى ا,يات القرآ ية إلا سىر ا مع  ار اسم السىرا ىر م1
 ـ  وريج األحا ي  ال بىية من ا ب الس ة المع م ا مع الحام رلي ا غالبا.2
ــــ رـــذى ال قـــىه إلـــا مصـــا ر ا رإ ـــه يقـــاه: مـــن براـــة العلـــم أن يضـــا  إلـــا  ائلـــه مـــع  اـــر 3

 المرجع.
ـ ر م اإل  اب ر  المسائه الفق ية رإن  لـي مفصـه رـ  منا ـه مـن ا ـب الفقـه  ىا  مـا أ ـ  4

 ام بق ر ما يو م المىضىع.أمام بعا األحا
 ـ ر م ال رجمة لألروم إف ما اان غير معرى . 5



ـــ ا بــاع مــ  ج ال فســير المىضــىر  رــن  ريــق جمــع ا,يــات القرآ يــة ال ــ  ىر ت ري ــا المــة 8
ال يبات أى ما اش ق م  ا  ثم  قسيم المىضىع إلا مباحـ  ىر  اـه آيـة إلـا ر صـر ا  ىغيـر 

 ىر  . لي من  ىار  ال فسير المىض
ىبع    ا الجىلـة رـ   ـ ا المىضـىع سـ رف أ ـه يشـمه جميـع حيـاا اإل سـان رـ  مأالـه ىمشـربه 
ـــات ىالبعـــ  رـــن  ىم احـــه ىغير ـــا مـــن األمـــىر المعاشـــية ال ـــ   ـــى مـــأمىر ري ـــا ب حـــرف ال يب
الوبائــ   ىلــيس  لــي لمصــلحة  عــى  رلــا هللا ىلاــن المصــلحة  عــى  رلــا العبــ  رمــا حــرم هللا 

 ا إف لضرره أى وبثه.رلا اإل سان شيئ
ن اا ــت  رحســب   األوــر ى ــ  اج  ــ ت رــ   ــ ا المىضــىع رــإن أاــن ىرقــت رمــن هللا ىحــ ه   ىا 

 أن للمج    أجر افج  ا    ىهللا من ىراء القص  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الْص  والوص  في القرآن الكريم 
 دراسة في اْلعجاز البلغي
 بسم هللا الرحمن الرحيم

المين  حم ه ى س عي ه ى س   يه ى س  فره ى عى  بال  عالا من شرىر الحم  ل رب الع
أ فس ا ىمن سيئات أرمال ا  من ي  ه هللا رو مضه له  ىمن يضله رو  ا ف له  ى ش   أن 
ف إله إف هللا ىح ه ف شريي له  ى ش   أن محم ًا رب ه ىرسىله  ىصفيه من ولقه ىحبيبه  

  ى صح األمة  ىجا   ر  سبيه ربه ح ا أ اه اليقين  الل م صه بلغ الرسالة  ىأ ف األما ة
ىسلم ىباري رليه ىرلا آله ىصحبه ىمن  مسي ب  يه ىسار رلا   جه بإحسان إلا يىم 

 ال ين  ىبع : 
ال   أي ه هللا ب ا  ى   جاء القرآن ر   ىم رررىا  رإن القرآن الاريم  ى معجذا ال ب  محم  

ن سائرا رلا الس ة اإلل ية ى   أن  اىن المعجذا من ج س ما  بغ بالبوغة ىالفصاحة ىاا
ريه القىم ح ا ياىن  لي أ ىف ر  الحجة ىأ  ع للشب ة ىأبع  رن افر  ار رن ر م 

اإليمان  ىلما اان العرب    بل ىا ر  الفصاحة ىالبوغة مبل ا رنيما جاء القرآن الاريم 
  رجا مع م من األرلا إلا األ  ا ر ح ا م ر  ي ح ا م ىيثبت رجذ م رن اإل يان بمثله م

ًِْلِه ب اية األمر أن يأ ىا بمثله  اه  عالا َلُه َبْ  ََل ُيْؤِمُنوَن. َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِم َاْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ
اُت ُقْ  َاْم َيُقوُلوَن اْفَترَ   ثم  ح ا م أن يأ ىا بعشر سىر مثله  اه  عالا(1)ِإْن َكاُنوا َصاِدِقينَ 

ُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن. َفإِ  َْ َْْتَرَياٍل َواْدُعوا َمِن اْسَتَط ًِْلِه ُم ََْشِر ُسَوٍر ِم ْن َفْأُتوا ِب
ْلِم اَّللَِّ َوَاْن َل ِإَلَه ِإَل ُهَو َفَهْ  َاْنُتْم ُمسْ  َِ ( ثم 2)ِلُمونَ َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا َانََّما اُنزَ  ِب

ًِْلِه َواْدُعوا َمِن  ح ا م أن يأ ىا بسىرا مماثلة  اه  عالا َاْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُت ُقْ  َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِم
ُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن  َْ رعجذىا  ثم  ح ا م بع   لي أن يأ ىا بسىرا  (3)اْسَتَط

ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوا اثلة  اه  عالاري ا أ     رجة من المم َواِ 
                                                           

 (.34  33سىرا ال ىر ا,ي ان) (1)
 (.14  13سىرا  ى  ا,ي ان) (2)
 .(36( سىرا يى س ا,ية )3)



ًِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ  ( ى ى مع   ا ال ح ف 1)ِبُسوَرٍة ِمْن ِم
من  سىه له  فسه أن يعارا القرآن ُيثِبُت رجَذ م ىف ذاه   ا ال ح ف  ائما إلا يىم القيامة ل

َُ أى ي ر  معارض ه   اه  عالا ََُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّا ْْ ََُلوا َوَلْن َت ْْ َفِإْن َلْم َت
َُ َواْلِجنف َعَلى َاْن يَ ى اه   (2)َواْلِحَجاَرُة ُاِعدَّْل ِلْلَكاِفِرينَ  ْن ََِل اْلِْ ًِْ  ُقْ  َلِئِن اْجَتَم ْأُتوا ِبِم

ٍَْض َظِهيًرا َُْضُهْم ِلَب ًِْلِه َوَلْو َكاَن َب   .(3)َهَذا اْلُقْرآِن ََل َيْأُتوَن ِبِم
ىالعلماء حي ما  ح ثىا رن ىجىه إرجاذ القرآن الاريم  ارىا ىجى ا ر ا إف أن اإلرجاذ 

 البيا   يع بر  ى أرنم ىجىه اإلرجاذ. 
بفصاحة ىبوغة القرآن الاريم مبح  الفصه ىالىصه   ىمن المباح  البوغية ال     علق

رمما يج ب ا  باه القارئ للقرآن أ ه ير  ر  بعا ا,يات ر   بعا المفر ات رلا 
بعا بالىاى  ىر  الى ت  فسه ير  بعا المفر ات لم  ع   رلا مفر ات مثل ا  ىا لي 

م  بر ,يات القرآن ىرى  بعا الجمه مع ىرة ىبعض ا غير مع ىرة مما يجعه القارئ ال
ي ساءه لما ا ر     ه رلا  لي  ىلم يع   األور   مما  رع الباح  إلا محاىلة 

الى ى  أمام   ه ال عبيرات القرآ ية ليبين البوغة القرآ ية ال    ميذ ب ا ر  الع   ىر مه  
ىلي بين للقارئ أن اه حر  ر  القرآن    ىضع ر  مىضعه الم اسب  ىأ ه ليس  رايبا 

 ار با يا ب ير ضىاب  أى  يى . 
ى   أر ت من ووه   ا البح  البوغ  أن أبين أن القرآن    سبق ببوغ ه بوغة البل اء  

ىرصاحة الفصحاء ر  ىضع اه حر  ر  مىضعه الم اسب  ىر  ىضع اه المة ر  
ْنِد َغْيِر َوَلْو َكاَن ِمْن عِ ىص ق من  اه ماا  ا  رو ي بى حر  ماا ه  ىف المة مىضع ا 

                                                           

 (.23سىرا البقرا ا,ية ) (1)
 (.24سىرا البقرا ا,ية ) (2)
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َلْل ِمْن َلُدْن َحِكيٍم (  ىمن  اه1)اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلًفا َكًِيًرا  ِكَتاٌب ُاْحِكَمْل آَياُتُه ًُمَّ ُفصِ 
 (2)َخِبير

 )الْص  والوص  في القرآن الكريم( دراسة في اْلعجاز البلغيى   سمي ه:
 مباح   ىوا مة.   ى    سمت المىضىع إلا مق مة  ى م ي   ىثوثة

 رق  اش ملت رلا اسم المىضىع ىأ مي ه ى ريقة البح  ريه. اما المقدمة:
 رق  اش مه رلا  عري  الفصه ىالىصه ىأ مي ه ر  ر م القرآن الاريم. واما التمهيد:

 ر  اىلت ريه مىاضع الفصه. واما المبحث األو :
 ىريه م الب:

 لىاى.المعا   ال    س عمه ري ا االمطلب األو :
 ر م القىه بالذيا ا ر  حرى  القرآن.المطلب الًاني:
 ر م القىه بال  اىب بين حرى  الع   ر  القرآن.المطلب الًالث:
  ضية الح   ر  القرآن الاريم.المطلب الرابع: 

 الفصه بين المفر ات.المطلب الخامَ:
 مىاضع الفصه بين الجمه. المطلب السادَ:

 ت ريه مىاضع الىصه.ر  اىل واما المبحث الًاني:
 بعا الشب ات ال   أثيرت حىه القرآن بسبب الفصه ىالىصه ىالر  رلي ا.والمبحث الًالث:

  : رق  اش ملت رلا أ م ال  ائج ىرلا الف ارس ىالمراجع.واما الخاتمة
ن اا ت  ريبة الصلة  ى   ب لت   ر  ا    ر  اس ورا  المىضىع من ذاىية  فسيرية ـ ىا 

غية ـ إف أن القص  من ال راسة   ا ليس ال أصيه للفصه ىالىصه اما  ى بال راسات البو
م  ج البوغيين بق ر ما  ى القص  إلا إن ار ىجه إرجاذ القرآن البيا   ال ف أرجذ بسببه 

 القرآُن البل اَء ىالفصحاَء.
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ن اا ت األور  رحسب  أ    اج   ت  ىهللا من ىراء  رإن أان ىرقت رمن هللا ىح ه ىا 
 قص   ىصلا هللا ىسلم ىباري رلا  بيه محم  ىرلا آله ىصحبه ىسلم.          ال

 
 بحث مرجَي

 ورة األعرافالكريم من س الصور البلغية في القرآن
 

َََي من قوله تَالى  ََْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َم َقاَ  اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّي َيا ُش
َُوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَ  َاَوَلْو ُكنَّا َكارِِهينَ   [ 66]األررا  ا,ية ِمْن َقْرَيِتَنا َاْو َلَت

َِ َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َقاَ  َاْلُقوا َفَلمَّا َاْلَقْوا إلا  ىله  عالا َسَحُروا َاْعُيَن النَّا
 من سىرا األررا [. 118]ا,ية َعِظيمٍ 

 م هللا الرحمن الرحيمبس
الحم  ل رب العالمين ىالصوا ىالسوم رلا أشر  الولق أجمعين سي  ا محم  ىرلا آله 

 ىصحبه ىمن  مسي ب  يه ىسار رلا   جه بإحسان إلا يىم ال ين.
ال   أي ه هللا ب ا  ى   جاءت   ه  رإن القرآن الاريم  ى معجذا ال ب  محم   ىبع : 

رىا بالبوغة ىالفصاحة ىاان سائرا رلا الس ة اإلل ية ى   أن  اىن المعجذا  ر   ىم رر 
المعجذا من ج س ما  بغ ريه القىم ح ا ياىن  لي أ ىف ر  الحجة ىأ  ع للشب ة ىأبع  رن 
افر  ار رن ر م اإليمان  ىلما اان العرب    بل ىا ر  الفصاحة ىالبوغة مبل ًا رنيما 

ت رجذ م رن اإل يان بمثله م  رجًا مع م من األرلا إلا جاء القرآن الاريم ي ح ا م ىيثب
َلُه َبْ  ََل ُيْؤِمُنوَن. األ  ا ر ح ا م ر  ب اية األمر أن يأ ىا بمثله  اه  عالا َاْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ

ًِْلِه ِإْن َكاُنوا َصاِدِقينَ    ثم  ح ا م أن يأ ىا بعشر سىر مثله  اه (1 )َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِم
ُتْم ِمْن ُدوِن  عالا َْ َْْتَرَياٍل َواْدُعوا َمِن اْسَتَط ًِْلِه ُم ََْشِر ُسَوٍر ِم َاْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُت ُقْ  َفْأُتوا ِب

ْلِم اَّللَِّ َوَاْن َل ِإلَ  َِ َل ُهَو َه إِ اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن. َفِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا َانََّما اُنزَ  ِب
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َاْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُت ُقْ  (  ثم  ح ا م أن يأ ىا بسىرا مماثلة  اه  عالا1)َفَهْ  َاْنُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ  َْ ًِْلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَط رعجذىا  ثم  (2)َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِم

ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب بسىرا ري ا أ     رجة من المماثلة  اه  عالا ح ا م بع   لي أن يأ ىا  َواِ 
ًِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم  ِممَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِم

 ح ف  ائمًا إلا يىم القيامة ( ى ى مع   ا ال ح ف ُيثِبُت رجَذ م ىف ذاه   ا ال3)َصاِدِقينَ 
ََُلوا َوَلْن لمن  سىه له  فسه أن يعارا القرآن أى ي ر  معارض ه   اه  عالا ْْ َفِإْن َلْم َت

َُ َواْلِحَجاَرُة ُاِعدَّْل ِلْلَكاِفِرينَ  ََُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّا ْْ  (4.)َت
ََِل اْْلِ ى اه ًِْلِه َوَلْو ُقْ  َلِئِن اْجَتَم ًِْ  َهَذا اْلُقْرآِن ََل َيْأُتوَن ِبِم َُ َواْلِجنف َعَلى َاْن َيْأُتوا ِبِم ْن

ٍَْض َظِهيرًا َُْضُهْم ِلَب  (5  )َكاَن َب
ىحي ما  ح   العلماء رن ىجىه إرجاذ القرآن الاريم  ارىا ىجى ًا ر ا إف أن اإلرجاذ  

 البيا   يع بر  ى أرنم ىجىه اإلرجاذ. 
َقاَ   ه  راسة رن الصىر البوغية ر  القرآن الاريم من سىرا األررا  من  ىله  عالاى  

َََي ِمْن َقْرَيِتَنا َاوْ  ََْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َم َُوُدنَّ  اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّي َيا ُش َلَت
َقاَ  إلا   اية الربع ى ى  ىله  عالا[ 88]األعراف اآليةَكارِِهينَ ِفي ِملَِّتَنا َقاَ  َاَوَلْو ُكنَّا 

َِ َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ  من  118]ا,ية َاْلُقوا َفَلمَّا َاْلَقْوا َسَحُروا َاْعُيَن النَّا
 سىرا األررا [ 

آ   من او يار اللفنة ر  ى   ا  ممت ر    ه ال راسة باأل ىات ال    برذ جماه ال نم القر 
مىضع ا  ى رايب ا ر  جمل  ا  ىاو و    ه ال راايب من  ق يم ى أوير  ىح   ى أاي   
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ىرصه ىىصه  ىاس عارا ىا اية ىغير  لي من رلىم البوغة  ىليس بمف ىم رلم البيان 
 الواص   ى   ا بعت ر    ه ال راسة الم  ج ا,  :

 بل ا غالبًا. ار م اسبة اه آية لما   اوًَلن
 ار الصىر البوغية ر  اه آية رلا ح ا مراريا ال ر يب المصحف  ل  ا الربع ىلم  ًانياًن

أ بع م  ج  ار اه صىرا بمفر  ا ر  مجمه الربع بأن أ ىه مثو : ما ىر  ر  ا,يات من 
 ا المجاذ ثم أ ار اه المجاذات ر  مجمه الربع ى ا ا  ىا  ما أ ار ا,ية ثم أ عرا لما ري

 من الصىر البوغية اه آية رلا ح ا.
الرجىع إلا ا ب ال فسير ال   ر يت بالجا ب البوغ  ا فسير الاشا  للذموشرف   ًالًاًن

رشا  العقه السليم ألب  السعى   ىال حرير ىال  ىير لل ا ر ابن راشىر  ىغير ا ر   ىا 
 غة.اس ورا  الصىر البوغية من ا,يات  ىا لي الرجىع إلا ا ب البو

   ار المع ا اإلجمال  لآلية بإيجاذ. رابَان
 ارت وا مة ل  ه ال راسة بي ت ري ا أ م مميذات   ه ال راسة ىما  بي ه من إرجاذ  خامسان

 القرآن الاريم ر  اه لفنة من ألفانه.
ن اا ت األور   ى   ب لت   ر  ا    ر    ا المىضىع رإن أان ىرقت رمن هللا ىح ه   ىا 

 اج   ت ىهللا من ىراء القص . رحسب  أ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سورة النبننننننننأ
 دراسة تحليلية

الحم  ل رب العالمين ىالعا بة للم قين  ىف ر ىان إف رلا النالمين  ىأش   أن ف إله إف 
هللا  ىح ه ف شريي له  ىأش   أن محم ا رب ه ىرسىله  ىصفيه ىوليله  الل م صه ىسلم 

 ه ىصحبه ىسلم  ىبع :ىباري رليه ىرلا آل
وراج م من النلمات إلا ال ىر  اه  عالا ِإنَّ  رق  أ ذه هللا القرآن الاريم ل  اية ال اس ىا 

اِلَحاِل َانَّ َلُهْم اَ  َمُلوَن الصَّ َْ ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َي ْجًرا َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َاْقَوُم َوُيَبشِ 
ََ ِمَن الظفُلَماِل ِإَلى النفوِر ِبِإْذِن َربِ ِهْم   ( وقا1)َكِبيًرا الر ِكَتاٌب َاْنَزْلَناُت ِإَلْيَي ِلُتْخِرَج النَّا

ََِزيِز اْلَحِميدِ  يبين ألصحابه ما يح اجىن إلا بيا ه مما  ى   اان ال ب  )(2ِإَلى ِصَراِط اْل
ا الرىاية ىال لق    ىا لي أشاه رلي م ر مه  ىنه ال فسير ر  ر   الصحابة مع م ا رل

ر  رصر ال ابعين   ح ا جاء رصر ال  ىين ى ى ت العلىم ىمن بي  ا  فسير القرآن الاريم 
  ى ع  ت م ا ج المفسرين للقرآن ى   اان من   ه الم ا ج الم  ج ال حليل  ال ف يقىم رلا 

  حليه ال ص  حليو ىاريا.
ه ى عرضه لاه ما ي علق با,ية القرآ ية من اه ىلما اان   ا الم  ج من أرضه الم ا ج ل   

ج ة أر ت أن أ بعه ر    ه ال راسة ى    راسة سىرا ال بأ ى حليل ا ى   سىرا  ح ثت رن 
يىم القيامة ىا  اار المشراين له  ىهللا أسأه أن يىرق ا لو مة ا ابه العنيم ىأن ي فر ل ا ذلل ا 

 بفضله ىمّ ه إ ه  ى الجىا  الاريم. 
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