
 أ
 

 للّشنقيطي البيان في إيضاح القرآن بالقرآن األسوة الحسنة في تفسير أضواء
 نى()بحث تحليلي من ضوء الخطاب القرآ

   

 بحث



 و العلوم اإلنسانية الدين أصول كلية إلى مقدم

 بنجرماسين الحكومية اإلسالمية أنتساري جامعة

األولى الجامعية الشهادة على للحصول  الشروط بعض لتوفير   

( S.Th.I ) 

 

 :إعداد

 إحسان فردوس

 1131211021:  القيد رقم




 الحكومية اإلسالمية أنتساري جامعة
 و العلوم اإلنسانية الدين أصول كلية 

  بنجرماسين

 م 1311 -ه  1202
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 الكتابة أصلية بيان


:البيانذلذاادلوقعأنا

إحسانفردوس:اإلسم

ٕٖٕٕٚٔٗٔٓٔ:قيدالرقم

اخلاصادلشروعواحلديثالتفسَت:الشعبة

والعلوماإلنسانيةالدينأصول:الكلية

آرآءأوكتاباتمنوليستاألصليةكتابيتمنحمصولالعلميالبحثهذاأنمبُت
البياننشأمايوميفكانوإن.إالمارجعتإليهاببيانآرآئيأوكتابيتمنادعيتهاالىتينخراآل
الىتوالدرجةالعلميفالبحثبعضهاأومجيعهااآلخركتبهاأوانتحالأوتقليدأونسخةبأهنا
.قانونيابطلتألجلهاتنال



مٕٙٔٓيونيوٜ،ُتبنجرماس

ادلبُت



إحسانفردوس
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 الموافقة
  في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي البيان أضواء تفسير في الحسنة األسوة

 (.القراني الخطاب ضوء من تحليلي بحث)



:إعداد
إحسانفردوس

 ٕٖٕٕٚٔٗٔٓٔ:القيدرقم



ممتحدددٍتجلندددةإىلتقدددد هاعلددد اتفقنددداقددددرما،علددد ونصدددلحهاالرسدددالةهدددذ نفدددت أنبعدددد
بعدد لتددوفَتبنجرماسددُتاحلكوميددةاإلسدديميةأنتسدداريجبامعددةالدددينأصددولبكليددةالعلمدديالبحددث
.((S.Th.Iاألوىلالدرجةعل والشروطالوظائف

مٕٙٔٓمايوٕ٘،ُتبنجرماس






 











 

 

 األولادلشرف

 

 ريادلاجستَتبص

 ٕٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٔٓٔٓٓٚٔ:التوظيفرقم

 ثاينالادلشرف

 

 ادلاجستَتإبنعريباحلاج

 ٕٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٗٗٓٔٚٔ:التوظيفرقم

 واحلديثالتفسَتشعبةرئيس
 

 
 ادلاجستَتسيفالّدين الدكتور

 ٖٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٔٛٓٔٚٔ:التوظيفرقم
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 القرار والحكم
 األسوة الحسنة في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي

 (من ضوء الخطاب القرآني)بحث تحليلي 

إعداد

 إحسان فردوس
1131211021 

أمامجلنةادلناقشةدتتمناقشةهذاالبحث
هٖٚٗٔرمضانٓٔد/مٕٙٔٓيونيو٘ٔاألربعاء،يوم


 لجنة المناقشة

مبعلوم
عميدكليةأصولالدينوالعلوماإلنسانية


جستَتاأ.د.عبداهللكرًنادل

ٕٖٕٜٕٜٓٓٔٓٛٔٗٔٓ٘٘ٔرقمالتوظيف:  

اإلسمالبيان
 أ.د.عبداهللكرًنادلاجستَت .ٔ

)رئيساللجنةوعضو(
 ادلاجستَتوردانِالدكتور .ٕ

 األولوعضو()ادلناق 

 بصريادلاجستَت .ٖ

الثاينوعضو()ادلناق 
 ادلاجستَتاحلاجابنعريب .ٗ

وعضو()ادلناق الثالث


ٔ................


ٕ................


ٖ................

 

 ٗ................  

 
 



 ه
 

اإلهدآء



العزيزاألكرب حلياةاخلالقادلتعالإىلمنوهبٍتا

البشريمواإل انواإلحسانفهوخَتإىلمنعلمٍتاإلس

لوامصعلاذلدايةللعادلُتإىلأولئكاألفذاذمنعلماءاإلسيمالذينمح

ماكلحبوتقديرواحًتامإىلأميوأيباللذينأكّنذل

ولكلمنهذبٍتأدباً إىلكلمنعلمٍتحرفاً

وحنيانعي الذينواألفاضلالكرمآءإخواينإىل

احلقيقةباحثاعناحلقو منيرجواذلدايةإىل

طوراًمنقلميوس وخواطري أهديكلميت

 
 





 

 



 و
 

 شعار
 

ِلْلُمسِْلِمُتَوَبُْشرَىوَرمَْحَةًوَُهًدىَشْيءٍلُِّكلِِّتبدْيَانًااْلِكتَابَعَلَْيكَوَندَزَّْلنَا

(ٜٛ:النحل)


وعلمهالقرآنتعلممنخَتكم
(سلموعليهاهللصل اهللرسول-حممد)  

 

َلُكمْيفرَسُوِلاللَِّهُأْسوَةٌَحسَنَةٌلَِّمنَكاَنيدَرْجُواللَّهَوَاْليدَوْمَلََقْدَكاَن
(ٕٔ:االحزاب)اآْلِخَروَذََكَراللَّهََكِثَتاً  
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البحث ملخص  
حالقرآنبالقرآنللّشنقيطيأضواءالبيانيفإيضاَتساألسوةاحلسنةيفتف.ٕٙٔٓ،إحسان فردوس

)حبث اخلطابالقرآين(حتليليمن حتتالدين،أصولبكليةواحلديثالتفسَتشعبةالعلمية،الرسالة،ضوء
.َتستادلاجإبنعريباحلاج(الثاين)،بصريادلاجسًت(األول:)اإلشراف

أضواءالبيانيفإيضاحَتسمنضوءاخلطابالقرآينيفتفنادلعٍتاألسوةاحلسنةعالبحثهذاإنطلق
ويف.سّلموعليهاهللصليّاهللرسولعليادلنزلادلعجزاهللكيمهوالكرًنللّشنقيطي.القرانالقرآنبالقرآن

أساليب منها أساليباخلطابالقرآنأساليبكثَتة و بصورةيأت منهاالبع عّدة،القرايناخلطابالقراين،
نوعّيةوبدور والًّتهيبالًّتغيبأسلوبمنهاتناولناشىتألغرضالكافروادلؤمنعاّمةالنّاسختاطبمباشرة
جندالكثَتة،القرانألفاظومن.العربةلغرضوغَتهاالقصصخيلمنالّسالفةباألممالّتذكَتأسلوبواخلطاب
وعليهاهللصّل اهلللرسول"َحَسَنةٌُأْسَوةٌ"الّلفظخطاب.اناحلسنةواألسوةهيلفظُتمنتًتّكبالكلمة
األنبياءعنكثَتةقصصالكرًنالقرانيفكتبذلك،وجبانب.فقطإبراهيمتعل اهللنبّتعاىلاهللخلليلوسّلم
.أخيقهموصربهميفالقدوةذلمالذين

لفظ"األسوةعل القرآنيةاآلياتتفسَتكيفهيالرئيسيةادلسألةعل احثالبفركزهذاعل و
ادلعٍتدلعرفةوفائدةأمهيةذلاالبحثهذاو.أضواءالبيانللّشنقيطيمنضوءاخلطابالقرآينَتسيفتفاحلسنة"

 احلسنة اخلطابالقرآينيفتفاألسوة وَتسمنضوء للّشنقيطي. البيان هيالعلميالبحثهذاطريقةأضواء
مدارتفسَتأضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآنللّشنقيطيوالكتبعناخلطابالقرآين،عل ادلكتبيةالطريقة
البحثوهذا.بالبحثالعيقةذاتادلتنوعةالكتبمنالبياناتمجعيفمًتكزالبحثهذاموضوعحموارألن

منضوءاخلطابالقرآيننادلعٍتاألسوةاحلسنةع تصويريعٍتالتصويريةبصفةويتصف،تصّوريةحبثىفيدخل
 أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآنللّشنقيطي.َتسيفتف

احلسنةنمعٌتعفموقف اخلطابالقرآينيفتفاألسوة البيانيفإيضاحالقرآنَتسمنضوء أضواء
يليبالقرآنللّشنقيطي (ومنضوءاخلطابالقرآىنعنآيةأسوةحسنةيفسورةاألحزابيفتفسَتٔ:فيما

البيان احلسنةهورسولاهللصّل اهللعليهلأضواء األسوة حمّل يستنبطالباحثأّن اهلل، الّشنقيطيرمحه إلمام
قه.النعرفكّلأقوالهوأفعالهوسّلموأّنالتأسيبرسولاهللصّلياهللعليهوسّلميشملأقوالهوأفعالهوأخي

النّبويّة. (والتّأسيبنباهللإبراهيمعليهالّسيميفإعتقادوطاعةودعوةنّباهللٕوأخيقهإاّلمنالسَتة
َأَجابَ اهللإليه أت أمر إذا ألنّه الّسيم، عليه طَاَعتِِإىَلَوَسارَعَأَْمَرُ ،َواْمَتَثلَرَبَّهُإبراهيم يقصدلفظِٖه. إّّنا )

إبراهيمتعل اهللنبّتعاىلاهللخلليلوسّلموعليهاهللصّل اهللرسولأضيفتإىلاألسوةاحلسنةيفالقرآنالىت
.يفاألّمة،نعرفهامنالّسَتةالنّبويّةفقطهوإلبقاءسّنةالنّبويةاحلسنة

 



 ح
 

 والتقدير الشكر كلمة



الرحيمالرمحناهللبسم

.أحدددكفددوالددهيكددنومليولدددومليلدددملالددذيالصددمداألحددداألحدددالواحدددتعدداىلهللمددداحل

أمدا.ومدنتدبعهموأصدحابهآلهوعل ،رسولوأشرفِنبيأكرمِحممدٍورسولهنبيهعل سلِّموأُصلِّيوأُ

حدددىتكبَتهددداوصدددغَتهاكثدددَتةنعمددداالباحدددثأعطددد الدددذيجدددلّوعدددزهللوالشدددكرهللاحلمدددد:بعدددد

درجدددةعلددد للحصدددولالشدددروطوالوظدددائفبعددد السدددتفاءالعلمددديالبحدددثهدددذايدددتمأنيسدددتطيع

ببنجرماسددُتاحلكوميدةاإلسدديميةأنتسداريجبامعددةوالعلددوماإلنسدانّيةالددينأصددولكليدةيفامعيدةاجل

حبدددث)للشّدددنقيطيبددالقرآنالقدددرآنإيضدداحيفالبيدددانأضدددواءتقيسددريفاحلسدددنةاألسددوة:العندددوانحتددت

.(القرآيناخلطابضوءمنحتليلي

الكلمددداتهدددذ وأوىل،وعرفانددداًوفددداءًصددددريهبددااكدددتظَّطادلدددابكلمددداتٍالبَددددْوحأود ادلطدددافهنايددةويف

صدابَرْينَفِتئَدامدااللَّدَذينوالدديَّلغدراسامتداداًهذاعمليجيعلأنالربياتربِّإىلضارعاتدعوات

بددذكرستعراضدداًإوادلسددامهةادلسدداعدةيدددلددهمددنإىلمث،وحبثددهللباحددثالتوفيددقيكتددبأناهللداِعيَدددُْت

:حسياًالرمسياًبالذكرأخصأينغَت،امسآئهم

مدن قددالدذيالددينأصدوللكليدةالعميدد.ادلاجستَتكرًناهللعبدالدكتوراألستاذسعادة .ٔ

.العلميةالرسالةهذ عل ادلناقشةبإجراءقرارته



 ط
 

ادلشددرفادلاجسددتَتإبددنعددريباحلدداجواألولادلشددرف،ادلاجسددًتبصددرياألسددتاذسددعادة .ٕ

والتوصددددياتواإلرشدددداداتوالعنايدددداتادلسدددداعداتيدددددللباحددددثبسددددطاقدددددالددددَذينالثدددداين،

 .التمامحبرإىلالبحثهذايؤدىماذلكوغَتوادلعلوماتواإلقًتاحاتوالتوجيهات

شؤونرئيسو،واحلديثالتفسَتشعبةيفالرئيسادلاجستَت،سيفالّدينالدكتورسعادة .ٖ

 .اخلاصادلشروعالطيبمسكنيفادلريبادلاجستَت،أمحدمعلمواخلاص،ادلشروعالطلبة

مدنعلمتداينقددمداوأعطيتاينقدماعل اجلزاءخَتاهللجزاكمااحملبوبُت،الوالديمساحة .ٗ

الصداحلُتعبداد أهدلمدنواجعلهما،صغَتاربياىنكماارمحهمارباللهم.آدابوعلم

 آمُت.الدارينىفالفائزين

،بلقآئدددددده:وحنيدددددانعددددددي الدددددذين(اخلدددددداصادلشدددددروع)يفءوالفضددددددآالكرمدددددآءإخددددددواينمجيدددددع .٘

.وبكآئه،وتبسمه،وحزنه،وفرحه،وآالمه،وآماله،وشقآئه،وسعادته،ومر ،وحلو ،وفراقه

يتسميزالالفإنهالكمالحنويسَتأنالعملهذامنأبغ كنتولئنالقول،هنايةيف

.النسيانواخلطاءحملبشرألنٍتفذلكوالقصورالنقصبقايابع القارئوجدوإن،بالنقصان

العظيمالعليباهللإالقوةوالحوالوال صل اهللعليهحممدسيدناخلقهخَتعل اهللوصل .

.العادلُتربهللواحلمدوسّلم

ٕٙٔٓيونيوٜ،بنجرماسُت



إحسانفردوس



 ي
 

 المحتويات

أالغيف
بالكتابةأصليةبيان
جوافقةادل

دواحلكمالقرار
هاإلهدآء
وشعار

زالبحثملخص
حوالتقديرالشكركلمة
يتتويااحمل



ٔالباباألول:ادلقدمة

ٔأ.خلفيةالبحث
٘حتديدادلشكلةب.
٘أهدافالبحثوأمهيتهج.
ٙحدودالبحثد.
ٛالدراساتالسابقةه.

ٜو.مناهجالبحث
ٔٔز.خطّةالبحث

"أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآن"تعريفالكتابىنواخلطابالقرآالبابالثاين:
ٖٔشنقيطيلل

ٖٔىنالقرآاخلطابتعريفأ.
ٕٓشنقيطيلل"يفإيضاحالقرآنبالقرآنب.تعريفالكتاب"أضواءالبيان



  
 

يفإيضدداحالقددرآن"أضددواءالبيددانيفبلفددظأسددوةحسددنةومعناهدداتتعلددقالّددىتاآليددات:البددابالثالددث
ٕٙللشنقيطي"بالقرآن


ٕٙبلفظأسوةحسنةلفظاتتعلقاّلىتاآلياتأ.

 ٕٚبلفظأسوةحسنةمعناتتعلقاّلىتاآلياتب.

ٕٛمعٌتأسوةحسنةلغةج.
ٜٕمعٌتأسوةحسنةإصطيحاد.
ٖٔيفإيضاحالقرآنبالقرآن"للشنقيطيأضواءالبيان"معٌتأسوةحسنةيفه.

يفإيضدداح"أضددواءالبيددانيفايدداتأسددوةحسددنةيفحبددثحتليلدديعددناخلطددابالقددراىنالبددابالرابددع:
ٖٛللشنقيطي"القرآنبالقرآن

ٖٛأسوةحسنةبرسولاهللصّلاهللعليهوسّلمعيقةلفظأ.
ٛٗوسّلمأسوةحسنةبنّباهللإبراهيمعليهعيقةلفظب.

ٛ٘ادتةالباباخلامس:اخل

ٛ٘نتائجالبحثأ.
ٓٙب.اإلقًتاحات

ٕٙادلراجعقائمة

ٛٙالكاتبترمجة


 


 
 


