شنقيطي
األسوة الحسنة في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لل ّ
(بحث تحليلي من ضوء الخطاب القرآنى)
بحث

مقدم إلى كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
لتوفير بعض الشروط للحصول على الشهادة الجامعية األولى
) ( S.Th.I

إعداد:
إحسان فردوس
رقم القيد 1131211021 :




جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
كلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية
بنجرماسين

 1202ﻫ  1311 -م
أ

بيان أصلية الكتابة


أناادلوقعذلذاالبيان :
اإلسم 

:إحسانفردوس 

رقمالقيد ٕٕٖٕٔٓٔٗٔٚ:
الشعبة 

:التفسَتواحلديثادلشروعاخلاص 

الكلية 

:أصولالدينوالعلوماإلنسانية 

مبُت أن هذا البحث العلمي حمصول من كتابيت األصلية وليست من كتابات أو آرآء
خرينالىتادعيتهامنكتابيتأوآرآئيإالمارجعتإليهاببيان.وإنكانيفيوممانشأالبيان
اآل 
بأهنا نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها اآلخر مجيعها أو بعضها فالبحث العلمي والدرجة الىت
تنالألجلهابطلتقانونيا .

بنجرماسُتٜ،ي ونيوٕٓٔٙم 
ادلبُت 









إحسانفردوس 



ب

الموافقة
األسوة الحسنة في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي
(بحث تحليلي من ضوء الخطاب القراني).

إعداد :
إحسانفردوس 
رقمالقيدٕٕٖٕٔٓٔٗٔٚ:



بعدددأننفددت هددذ الرسددالةونصددلحهاعل د قدددرما،اتفقندداعل د تقددد هاإىلجلنددةممتحددٍت
البحددثالعلمدديبكليددةأصددولالدددينجبامعددةأنتسددارياإلسدديميةاحلكوميددةبنجرماسددُتلتددوفَتبع د 
الوظائفوالشروطعل الدرجةاألوىل) .)S.Th.I
بنجرماسُتٕ٘،مايوٕٓٔٙم 


ادلشرفاألول

ادلشرفالثاين

بصريادلاجستَت

احلاجإبنعريبادلاجستَت

رقمالتوظيفٜٜٜٖٕٔٚٓٓٔٓٔٔٛٓٔٓٓ:

رقمالتوظيفٜٕٜٜٖٕٔٚٔٓٗٗٔٚٓٔٓٓ:










رئيسشعبةالتفسَتواحلديث

الدكتور سيفال ّدينادلاجستَت
رقمالتوظيفٜٕٜٜٖٖٔٚٔٓٛٔٔٚٓٔٓٓ:
ج

القرار والحكم
األسوة الحسنة في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي
(بحث تحليلي من ضوء الخطاب القرآني)

إعداد 
إحسان فردوس

1131211021
دتتمناقشةهذاالبحثأمامجلنةادلناقشة 
يوماألربعاءٔ٘،يونيوٕٓٔٙمدٔٓ/رمضانٖٔٗٚه 

لجنة المناقشة
 اإلسمالبيان 

ٔ .أ.د.عبداهللكرًنادلاجستَت
ٔ ................
(رئيساللجنةوعضو) 

وردانادلاجستَت
ٕ .الدكتور ِ
ٕ ................
(ادلناق األولوعضو)

ٖ .بصريادلاجستَت
ٖ ................
(ادلناق الثاينوعضو) 
ٗ .احلاجابنعريبادلاجستَت
ٗ................
(ادلناق الثالثوعضو) 
مبعلوم 
عميدكليةأصولالدينوالعلوماإلنسانية 

أ.د.عبداهللكرًنادلاجستَت 
رقمالتوظيفٜٕٜٕٖٕٔ٘٘ٓٔٗٔٛٓٔٓٓ:
د

اإلﻫدآء 

إىلمنوهبٍتاحلياةاخلالقادلتعال العزيزاألكرب 
إىلمنعلمٍتاإلسيمواإل انواإلحسانفهوخَتالبشر 
إىلأولئكاألفذاذمنعلماءاإلسيمالذينمحلوامصعلاذلدايةللعادلُت 
إىلأميوأيباللذينأكنذلماكلحبوتقديرواحًتام 

ّ
إىلكلمنعلمٍتحرفاً ولكلمنهذبٍتأدباً 
إىلإخواينالكرمآءواألفاضلالذيننعي وحنيا 
إىلمنيرجواذلداية باحثاعناحلقواحلقيقة 

أهديكلميت وخواطري وسطوراًمنقلمي 




ه

شعار
ابِتبدْيَانًاِّل ُك لِّشَيٍْءوَهُ ًدىوَرَ ْمحَةًوَبُ ْشرَىِللْمُسِْل ِم 
كالْ ِكتَ َ
وَندََّزلْنَاعَلَيْ َ
ُتَ
(النحل )ٜٛ:


خَتكممنتعلمالقرآنوعلمه 
(حممد-رسولاهللصل اهللعليهوسلم)

اللِهأُسْوَةٌحَسَنَةٌ ِّلمَن َكا َنيدَ ْرجُ َّ
لَقَ ْد َكا َنلَ ُكمْ ِيفرَسُ ِول َّ
واللهَوَالْيدَ ْومَ
ْاآل ِخرَوَذَ َكرَ َّ
كِثَتاً(االحزاب)ٕٔ:
اللهَ َ

و



ملخص البحث
حالقرآنبالقرآنللشنقيطي
إحسان فردوس.ٕٓٔٙ ،األسوةاحلسنةيفتفسَت أضواءالبيانيفإيضا
ّ

(حبث حتليلي من ضوء اخلطاب القرآين) ،الرسالة العلمية ،شعبة التفسَت واحلديث بكلية أصول الدين ،حتت
اإلشراف(:األول)بصريادلاجسًت(،الثاين)احلاجإبنعريبادلاجستَت .
إنطلقهذاالبحثعنادلعٍتاألسوةاحلسنةمنضوءاخلطابالقرآينيفتفسَتأضواءالبيانيفإيضاح
صلي اهلل عليه و سلّم.ويف
للشنقيطي.القران الكرًن هو كيم اهلل ادلعجز ادلنزل علي رسول اهلل  ّ
القرآنبالقرآن ّ
القرآنأساليبكثَتةمنهاأساليب اخلطاب القراين،وأساليب اخلطاب القراين ع ّدة ،البع منها يأت بصورة
الًتهيب وبدور نوعيّة
الًتغيب و ّ
عامة ادلؤمن و الكافر ألغرض شىت تناولنا منها أسلوب  ّ
مباشرة ختاطب النّاس  ّ
السالفةمنخيلالقصصوغَتهالغرضالعربة.ومنألفاظالقرانالكثَتة،جند
اخلطابوأسلوبالتّذكَتباألمم ّ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ"لرسول اهلل صلّ اهلل عليه و
الكلمة تًتّكب من لفظُت هي األسوة واحلسنة.ان خطاب اللّفظ "أ ْ
نباهللتعل إبراهيمفقط.وجبانبذلك،كتبيفالقرانالكرًنقصصكثَتةعناألنبياء
سلّموخلليلاهللتعاىل ّ
الذينذلمالقدوةيفصربهموأخيقهم .
و عل هذا فركز الباحث عل ادلسألة الرئيسية هي كيف تفسَت اآليات القرآنية عل لفظ"األسوة
اءالبيانللشنقيطيمنضوءاخلطابالقرآين.و هذا البحث ذلا أمهية وفائدة دلعرفة ادلعٍت
احلسنة" يفتفسَت أضو
ّ
اءالبيانللشنقيطي.و طريقة هذا البحث العلمي هي
األسوةاحلسنةمنضوءاخلطابالقرآينيفتفسَت أضو
ّ
اءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآنللشنقيطيوالكتبعناخلطابالقرآين،
الطريقةادلكتبيةعل مدارتفسَتأضو
ّ
ألن حموار موضوع هذا البحث مًتكز يف مجع البيانات من الكتب ادلتنوعة ذات العيقة بالبحث .وهذا البحث
تصورية ،ويتصف بصفة التصويرية يعٍت تصوير عنادلعٍتاألسوةاحلسنةمنضوءاخلطابالقرآين
يدخل ىف حبث  ّ
اءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآنللشنقيطي.
يفتفسَتأضو
ّ
فموقفعنمعٌتاألسوةاحلسنةمنضوءاخلطابالقرآينيفتفسَت أضواءالبيانيفإيضاحالقرآن
بالقرآنللشنقيطي فيمايلي) ٔ:ومنضوءاخلطابالقرآىنعنآيةأسوةحسنةيفسورةاألحزابيفتفسَت
ّ
حمل األسوةاحلسنةهورسولاهللصلّ اهللعليه
أضواءالبيانل
ّ
إلمامالشنقيطيرمحهاهلل،يستنبطالباحثأ ّن ّ

قه.النعرفكلأقوالهوأفعاله
وسلّموأ ّنالتأسيبرسولاهللصلّياهللعليهوسلّميشملأقوالهوأفعالهوأخي
ّ
يميفإعتقادوطاعةودعوةنب اهلل
اهيمعليهالس
وأخيقهإال منالسَتةالنّبويّة)ٕ.والتّأسيبنباهللإبر
ّ
ّ
ّ
اعتِِه)ٖ.إّّنايقصدلفظ
ع إِ َ
اب  َربَّهُ  َو ْامتَثَ َل أ َْمَرَُ  ،و َس َارَ
َج َ
إبر
ىل طَ َ
اهيمعليهالسيم،ألنّهإذاأت أمراهللإليهأ َ
ّ
نباهللتعل إبراهيم
األسوةاحلسنةيفالقرآنالىتأضيفتإىلرسولاهللصلّ اهللعليهوسلّموخلليلاهللتعاىل ّ
ة،نعرفهامنالسَتةالنّبويّة .
يفاألم
فقطهوإلبقاءسنّةالنّبويةاحلسنة ّ
ّ

ز

كلمة الشكر والتقدير

بسماهللالرمحنالرحيم 
احلمدددهللتعدداىلالواحددداألحددداألحدددالصددمدالددذيمليلدددومليولدددومليكددنلددهكف دواأحددد.
أشرفرسول،وعل آلهوأصدحابهومدنتدبعهم.أمدا
نبو ِ
أكرم ي
حممد ِ
وأُصلِّيوأُسلِّمعل نبيهورسوله ٍ
بعددد:احلمدددهللوالشددكرهللعددزوجد ّدلالددذيأعط د الباحددثنعمدداكثددَتةصددغَتهاوكبَتهدداحددىت
يسددتطيعأني ددتمهددذاالبح ددثالعلمدديالس ددتفاءبع د الوظ ددائفوالشددروطللحص ددولعل د درج ددة
اجلامعيدةيفكليدةأصددولالددينوالعلددوماإلنسدانيّةجبامعددةأنتسدارياإلسدديميةاحلكوميدةببنجرماسددُت

حتددتالعن دوان:األسددوةاحلسددنةيفتقيسددرأض دواءالبيددانيفإيضدداحالقددرآنبددالقرآنللشّددنقيطي(حبددث
حتليليمنضوءاخلطابالقرآين) .
داءًوعرفان داً،وأوىلهددذ الكلمددات
دتظهبدداصدددريوفد 
داتطادلددااكد َّ
ويفهنايددةادلطددافأودالبَ د ْدوحبكلمد ٍ
ِ
ربالربياتأنجيعلعمليهذاامتداداًلغدراسوال َّ َّ
دابريْن
دعواتضارعاتإىل ِّ
ددياللد َذينمدافَتئَداص َ
ِ
دُتاهللأنيكتددبالتوفيددقللباحددثوحبثدده،مثإىلمددنلددهيدددادلسدداعدةوادلسددامهةإستعراضداًبددذكر
داعيَ د ْ 
امسآئهم،غَتأينأخصبالذكررمسياًالحسياً :
ٔ.

سعادةاألستاذالدكتورعبداهللكرًنادلاجستَت.العميددلكليدةأصدولالددينالدذيقددمدن 
قرارتهبإجراءادلناقشةعل هذ الرسالةالعلمية .

ح

ٕ.

سددعادةاألسددتاذبصددريادلاجسددًت،ادلشددرفاألولواحلدداجإبددنعددريبادلاجسددتَتادلشددرف
الث دداين،الد د َذينق دددبس ددطاللباح ددثي دددادلس دداعداتوالعناي دداتواإلرش دداداتوالتوص دديات
والتوجيهاتواإلقًتاحاتوادلعلوماتوغَتذلكمايؤدىهذاالبحثإىلحبرالتمام.

ٖ.

سعادة الدكتور سيفال ّدين ادلاجستَت ،الرئيس يف شعبة التفسَت واحلديث ،ورئيس شؤون
الطلبةادلشروعاخلاص،ومعلمأمحدادلاجستَت،ادلريبيفمسكنالطيبادلشروعاخلاص.

ٗ.

مساحةالوالدياحملبوبُت،جزاكمااهللخَتاجلزاءعل ماقدأعطيتاينومداقددعلمتداينمدن
علموآداب.اللهمربارمحهماكماربياىنصغَتا،واجعلهمامدنأهدلعبداد الصداحلُت
الفائزينىفالدارين.آمُت

٘.

مجيد ددعإخ د دواينالكرمد ددآءوالفضد ددآءيف(ادلشد ددروعاخل د دداص)الد ددذيننع د ددي وحني د ددا:بلقآئ د دده،
وفراقه،وحلو ،ومر ،وسعادته،وشقآئه،وآماله،وآالمه،وفرحه،وحزنه،وتبسمه،وبكآئه .
يف هناية القول ،ولئن كنت أبغ من هذا العمل أن يسَت حنو الكمال فإنه ال يزال يتسم

بالنقصان ،وإن وجد القارئ بع بقايا النقص والقصور فذلك ألنٍت بشر حمل اخلطاء و النسيان.
وال حوال وال قوة إال باهلل العلي العظيم.وصل اهلل عل خَت خلقه سيدنا حممد صل اهللعليه

وسلّمواحلمدهللربالعادلُت .
بنجرماسُتٜ،يونيو ٕٓٔٙ

إحسانفردوس
ط

المحتويات
الغيفأ 
بيانأصليةالكتابة ب 
ادلوافقةج 
القرارواحلكمد 
اإلهدآءه 
شعارو 
ملخصالبحثز 
كلمةالشكروالتقدير ح 
احملتوياتي 


الباباألول:ادلقدمةٔ 
أ.خلفيةالبحثٔ 
ب.حتديدادلشكلة٘ 
ج.أهدافالبحثوأمهيته ٘ 
د.حدودالبحث ٙ
ه.الدراساتالسابقة ٛ
و.مناهجالبحث ٜ
ز.خطّةالبحثٔٔ 
البابالثاين:اخلطابالقرآىنوتعريفالكتاب"أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآن" 
للشنقيطي ٖٔ 
أ.تعريفاخلطابالقرآىنٖٔ 
ب.تعريفالكتاب"أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآن"للشنقيطيٕٓ 

ي

البددابالثالددث:اآليدداتالّددىتتتعلددقبلفددظأسددوةحسددنةومعناهددايف"أض دواءالبيددانيفإيضدداحالقددرآن
بالقرآن"للشنقيطي ٕٙ

أ.اآلياتالّىتتتعلقبلفظأسوةحسنةلفظا ٕٙ
ب.اآلياتالّىتتتعلقبلفظأسوةحسنةمعنإٚ
ج.معٌتأسوةحسنةلغة ٕٛ
د.معٌتأسوةحسنةإصطيحا ٕٜ
ه.معٌتأسوةحسنةيف"أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآن"للشنقيطئٖ 
البددابالرابددع:حبددثحتليلدديعددناخلطددابالق دراىنيفايدداتأسددوةحسددنةيف"أض دواءالبيددانيفإيضدداح
القرآنبالقرآن"للشنقيطي  ٖٛ
أسوةحسنةبرسولاهللصلاهللعليهوسلّم ٖٛ
أ.عيقةلفظ
ّ
أسوةحسنةبنباهللإبراهيمعليهوسلّم ٗٛ
ب.عيقةلفظ
ّ
الباباخلامس:اخلادتة ٘ٛ
أ.نتائجالبحث ٘ٛ
ب.اإلقًتاحاتٓ ٙ
قائمةادلراجع ٕ ٙ
ترمجةالكاتب ٙٛ
 





