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 ادلوافقة

 السّيئة يف القرآنشخصيات ادلرأة 

 )حبث موضوعي يف تفسري ابن كثري(

اإلعداد

 مريا

ٕٜٔٚٓٔٓٗٓٓٔٔ 
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 مبعلوم،

 رئيس شعبة علوم القرآن و التفسري

 
 دمحم عريب ادلاجستري
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 ملخص البحث

شخصياتادلرأةالسّيئةيفالقرآن)حبثموضوعييفتفسريابنكثري(،،ٜٕٔٔٓٓٗٓٔٓٚٔ: مريا
العلمي الرسالة التفسريادلشروعاخلاص،ة، القرآنو علوم  شعبة اإلنسانية،كلية الدينوالعلوم أصول

اجستري.ادل(بصري2اجستري،)ادلالدين(الدكتورسيف4،ادلشرفاألول:)2222

الكلمةاألساسية:شخصية،السّيئة،ابنكثري.

البحثمنمو توجديفالقرآنقصةقفترىفيواينطلقىذا للعصر. ادلتزايد السريع التطور
أنوحكايةخرافية،ولكنهاليستمن علىدروسومطالبوإرشاداتللبشر.كما ربتويأيًضا

ال يناقش اجلّيدة. شخصيات و السّيئة شخصيات قصص على النساءحيتوي أنواع ابلتحديد قرآن
القرآناليصفشخصيةادلرأةالسّيئةصراحة.ها.نحسبمافعل

يفالقرآن،ومعرفةكيفالنساءذواتالشخصيةالسّيئةعرفةمنادلالغرضمنىذاالبحثىو
اعتماداشخصي القرآن إليو اليتأشار اتسيئة كثري. ابن تفسري حبثمكتيبعلى البحثىو ىذا

(library research).مصطلحامرأةفيهاذكربحثىيتفسريآايتالقرآناليتيادلعطياتيفىذاال
طرقمجعالبياانتادلستخدمةىيمعمصدرالبياانتاألساسيمنتفسريالقرآنالعظيمالبنكثري.

ذبميعتفسريابنكثري مجعاآلايتادلتعلقةابلنساءالسّيئة،ووصفتفسريابنكثريذلذهاآلايت،و
التحليل األدبىو منكتابة البياانتادلأخوذة يفربليل األسلوبادلستخدم بينما بشكلمنهجي.

.الوصفي

تادلختلفةاليتمتربليلهاابستخدامقصصالقرآناألموريفىذاالبحث،نتجعنمعاجلةالبياان
يففئتني.ىناكمخسمرأتسيئاتاخللقبضّمهايفتفسريابنكثريأنة،وجدتالكاتبأوالًالتالية.

القصة، هناية لكنيفمنتصفأو و القصة يفبداية ذواتالشخصياتالسّيئة النساء األوىل، الفئة
ىؤالءالنساء:امرأةالعزيزبطبيعتهاادلاكرةوادلخادعةحاولتإغواءيوسفووتغرينبشخصيةجيدة،

و الشمسألنالشيطانحرضها اليتتعبد  بلقيس، و خبطئو. اعًتفبعدفًتة لكنو مسعتو، تشويو
النيبسليمانوشهدتعظمة سيطرعليهاحىتالتتلقىالتعليماتالصحيحة،ولكنبعدلقائها

تعاىل.النيبسليم و هللاسبحانو لعبادة النيبسليمان أوامر استعدتإلتباع مث اندىشت، الفئةان،



 ه
 

منبدايةالقصةحىتهنايتها،وىؤالءالنساء:امرأةنوحوالشخصياتالسّيئةالثانية:النساءذوات
باليتتساعدامرأةلوطخانواأزواجهنوصنفواعلىأهنمخاسرونيفالدنياواآلخرة،امرأةأيبذل

زوجهاعلىنشرالقذفومقاومةدعوةالرسول،ستصبحيفيوممناألايمخادمةتعاقبزوجهاو
،منادلعروفأنابنكثرييفسراآلايتادلتعلقةابدلرأةالسّيئةمنخاللتضمنياثنيًانفسهايفاآلخرة.

تفسريمطولإىلحدما.رواايتخمتلفةدبايفذلكشرحمجلةجبملةلآلايتاليتنوقشتب
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 الشعار

تَ وَكِِّلنْيَ قال هللا تعاىل: " بُّ اْلمح ْل َعَلى هللِا، ِإنَّ هللَا ُيِح  (ٜ٘ٔ)آل عمران:  "...فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ

 

ِبْيلح"  "ِإَذا َصَدَق اْلَعْزمح، َوَضَح السَّ

)احملفوظات(
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهلل،الصالةوالسالمعلىرسولهللا،وعلىآلووأصحابوومنوااله.أمابعد.

أصول كلية الشروطللحصولعلىالدرجة بعضالوظائفو الستيفاء البحثقدمتتكتابتو فهذا
شخصياتتادلوضوع: الدينوالعلوماإلننسانيةجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيرب

 .ادلرأةالسّيئةيفالقرآن)حبثموضوعييفتفسريابنكثري(

فالشكروالثناءهللالذيأعاينوسهلينلنهايةىذهالكتابةالقصرية،مثاىللكلَمنساعدين
رياعلى:وسامهينيفانتهاءىذهالكتابة،لعلهللاجييزكمالثوابوالنعمةوالعافية.فأقولشكراكث

أنتساري .1 جبامعة اإلنسانية العلوم أصولالدينو ادلاجستريكعميدكلية الدكتورذكرينرواان
لعلهللاأنيسعده العلمية. الرسالة بنجرماسنيالذيقدصّحصىذه احلكومية اإلسالمية

 دائمايفالدنياواألخرة.
ب .2 التفسري و القرآن علوم شعبة كرئيس ادلاجستري عريب العلومدمحم و الدين أصول كلية

 اإلننسانية.
الدكتورسيفالدينادلاجستريكمشرفاألول،الذيقدعّلمينمنأوائلكتابةىذهالرسالة .3

 إىلانتهائها.أنفعهللابوالعلومويّسرهللالوكلاألموريفالدنياواألخرة.
ىذه .4 أرشدينيفكتابة الذيقد أنصحينكثريابصريادلاجستريكمشرفالثاين، و الرسالة

 لتصحيحها.أسألهللاالكرميأنيرزقوسعادةيفكلاألموروعلوماانفعة.
العلوم .5 و الدين أصول بكلية غريىا احملاضرينو ادلدرسنيو أرشدينمن عّلمينو َمن كل

 اإلنسانية.
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