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اإلھداء
إلى والدّي_حفظھما هللا_ اللذین ربیاني صغیرا , ورعیاني كبیرا , 

فنلت ببركة دعائھما خیرا كثیرا.

إلى كل من علمني حرفا من أساتذتي وشیوخي في الجامعة السلطان 

بریاو.الحكومیةاإلسالمیة الشریف قاسم 

بكلیةوالحدیثالتفسیرقسمالدولىالفصلفىاألصدقاءجمیعإلى 
الحكومیةاإلسالمیةقاسمالشریفالسلطانلجامعةالدینأصول

هللا.محفظھریاو

أھدي  إلیھم ثمرة  جھدي  المتواضع



أ

الملخص

رقم ،مانينيل األ:ة اخلاصة يف قسم التفسري واحلديثكتبته الطالبة يف الوحدهذا البحث قد

( الكريمالقرآنفيالفاحشة " :حتت املوضوعبحث العلمىالا. هذ10932005472:التسجيل

الشروط الالزمة ، مقدما لتوفري شرط من التفسري القرآن الكرميوهو يكون حبثا عن ).دراسة موضوعية

يف نيل شهادة اجلامعة الدرجة العلمية.

أََفَال كما قال اهللا تعاىل:{،هونطالعهينبغى لنا أن نتعلمو القرآن مصدر رئيسي يف اإلسالم 

مرات عديدة " الفاحشة "رر اهللا يف القرآن الكرمي كلمةكقد  .1}أَقْـَفاُهلَاقـُُلوبٍ َعَلىأَمْ اْلُقْرَآنَ يـََتَدبـَُّرونَ 

. وهللا يف ذلك أهداف وأغراضو مجيع املعاينيها، ومعاناخمتلفمعو 

حولت الباحثةمث،تتعلق بالفاحشةاليت ةرداو الاآليات مجع وذكرت الباحثة يف هذا البحث

باملأثور والتفسري بالرأي احملمود عند العلماء يف تفسيري اآليات القرآنية بني التفسري البيانات حتليل

يكون البحث  احلاجة حىتإىل انظر ل شرح باألحاديث اكمإاستعدلت الباحثة مث .صرين واملتقدمنيااملع

وكتبريساكتب التفهيانيهماوث.القرآن الكرميهي لبحث نوعني، أوهلمااا هذمصادرا.واضحو كامال

.املناقشاتالداعمة لدعمث، ومجيع املراجع يداحاأل

اقوليتعاىل لتفكر واالستفادة من آيات اهللا إىل دوام التدبر واالعتبار واإن الباحثة دعت ،أخرياو 

حممد وعلى علىوصلى اهللا . واهللا تعاىل أعلمهحسنأمجيعا ممن يستمع القول فيتبع اللهم اجعلنا، اوكوني

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.آله وصحبه وسلم

24سورة حممد، اآلية : 1



ب

شكر وتقدیر

بسم هللا الرحمن الرحیم

حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصياناحلمد هللا الذي 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسّلم أما بعد:نبينا واجعلنا من الراشدين والصالة والسالم على 

َاَشَكرَ َوَمنْ {: قال تعاىلو  .1}َكِرميٌ َغِينٌّ َريبِّ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنْ لِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ فَِإمنَّ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن أيب هريرة قال:ل النيب صلى اهللا عليه وسلماقو 

.2)من مل يشكر الناس مل يشكر اهللاوسلم: (

فيالفاحشة الباحثة هذا البحث العلمى حتت املوضوع " فبعون اهللا وعنايته قد أكملت

". فأكرر احلمد هللا وحده محدا كثريا على هذا اإلمتام.)( دراسة موضوعيةالكريمالقرآن

ناحيةمنماإو صيةخشكفايةناحيةمنماإالصعوباتمنكثرياالباحثةواجهتقد

لكلذالبحث،هذاإمتامعلىالباحثةتاستطاعوبعنايتهماملساعدينمبساعدةولكنعلمية،ةيكفا

:إىلوالثناءالشكرمتقدانباحثةالرادتأالقيمةالفرصةهذهيف

الدكتور حممد ذاألستاجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو فضيلة مدير.1

نذير.

40سورة النمل، اآلية:  1

،  والرتمذي يف سننه، كتاب الرب 4811، ر: 255، ص: 4شكر املعروف، ج:أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب ، باب يف 3
، 2، وقال عنه: حسن صحيح، وأمحد يف مسنده، ج: 1954، ر: 298، ص: 4والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، ج: 

حديث صحيح.، ومجيعهم من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً وهو 492، 461، 388، 303، 295، 258ص: 



ت

األول والثاين والثالث وكالئها النائب ،يليفضيلة عميدة كلية أصول الدين الدكتورة سلميين.2

دكتور عبد الواحد، مع أكفائه بكلية أصول الدين الوهم: الدكتوراندوس علي أكرب، وزيالين، و 

الذين وجهوا وبذلوا كل ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين.

" الذي قام كثريا جسترينكسون حسني املاذاألستا"فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث.3

مبساعدة الباحثة و حتليل املشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غريها.

الدكتور أكوستيار" "األستاذفضيلة مشرف الرسالة.4

كتابة هذه الرسالة.

والتشجيع إىل املكرم "الدكتورندوس حرمني" كمرشد أكادميي للباحثة فأشكره على نصيحته .5

منه والتوجيه للباحثة طوال كتابة هذه الرسالة.

بكليةالدوىلللفصلواحلديثالتفسريقسمىفنافعةعلوماعلموىنالذيناملدرسنيمجيع.6

.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمالشريفالسلطانجلامعةالدينأصول

.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمالشريفالسلطانجلامعةالدينأصولكليةىفاملوظفنيمجيع.7

أصولبكليةالدوىلللفصلواحلديثالتفسريقسم2009سنةالفصلىفاألصدقاءمجيع.8

.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمالشريفالسلطانجلامعةالدين

حيسانالالذين"سفر الدين والشريفة مزىن"احملبوبنيالوالديناحملرتمنيالرسالةهذهوأخصص.9

يفأعماهلماواجعلصغرياربايينكماوارمحهمااغفرهلمااللهمالدعاءوهلماواملللالتعب

خواىن إلوكذلك رجائي ودعائي الصاحلني،عبادكمنوادخلهمااجلزاءأحسنواجزهلمارضاك

.إمرأة فائزة، إخالص العمل، وجنوى مفيدة،"خري اإليفيندىألخيتو 



ث

أبذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبيت وإقامتها ومن وأخريا، الشكر على كل من 

أعطاين قوة احلماسة. جزاكم اهللا جزاءا وافيا.

"واحلمد هللا رب العلمني".

ھ5143األولربيع20, بيكنبارو

م2014يناير22

ماىن نيل األ
10932005472
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