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أ

الملخص

قالونطالعھ،كمانتعلمھأنلناوینبغىاإلسالمفيرئیسيمصدرالقرآن

یختلف االستعداد النفسي . 1}أَْقفَالُھَاقُلُوبٍ َعلَىأَمْ اْلقُْرآَنَ یَتََدبَُّرونَ أَفََال { :تعالىهللا

عند الفرد في تقبلھ للحق وانقیاده لنوره، فالنفس الصافیة التي لم تدنس فطرتھا 

بالرجس تستجیب للھدى، وتفتح قلبھا إلشعاعھ، ویكفیھا في االنصیاع إلیھ اللمحة 

أما النفس التي رانت علیھا سحابة الجھل، وغشیتھا ظلمة الباطل فال یھتز . واإلشارة

في الخطاب یمینتأكید، حتى یتزعزع نكیرھا، والقلبھا إال بمطارق الزجر، وصیغ ال

ا البرھان المفحم، واالستدراج بالخصم إلى االعتراف من أسالیب التأكید التي یتخللھ

.بما یجحد

تتعلق بالیمینالتي ةرداوالجمع  اآلیات في ھذا البحثوذكر الباحث

صرین ار اآلیات القرآنیة عند العلماء المعفي تفسیالبیانات تحلیلثم،ومرادفھ

نظرا إلى بالیمینتتعلق التي ثم استعدل الباحث إكمال شرح باألحكام .والمتقدمین

. الحاجة حتى یكون البحث كامال وواضحا

تحقیقھوالیمینإذا. القسمبمعنىكلھ" األیمان"بصیغةالقرآنفيالیمین

الحالفبھیقويعقدھوأو. صفاتھمنصفةأوتعالىهللاسمبذكرتوكیدهأواالمر

.التركأوالفعلعلىعزمھ

منواالستفادةوالتفكرواالعتبارالتدبرمدواإلىدعىالباحثإنوأخیرا،

وهللا. أحسنھفیتبعالقولیستمعممنجمیعااجعلنااللھموكونیا،قولیاتعالىهللاآیات

الحمدأندعواناوآخروسلموصحبھآلھوعلىمحمدعلىهللاوصلىأعلمتعالى

.العالمینرب
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شكر وتقدیر

بسم هللا الرحمن الرحیم

حبب إلینا اإلیمان وزینھ في قلوبنا، وكره إلینا الكفر والفسوق والعصیان

:محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلّم أما بعدنبینا واجعلنا من الراشدین والصالة والسالم على 

َغنِيٌّ َربِّيفَإِنَّ َكفَرَ َوَمنْ لِنَْفِسھِ یَْشُكرُ فَإِنََّماَشَكرَ نْ َومَ {: 40: النمالسورةفي سورة قال تعالىو

.}َكِریمٌ 

قال رسول هللا صلى هللا علیھ : عن أبي ھریرة قال :ل النبي صلى هللا علیھ وسلماقو

).من لم یشكر الناس لم یشكر هللا: (وسلم

القرآنفيالیمین " العلمى تحت الموضوع فبعون هللا وعنایتھ قد أكمل الباحث ھذا البحث

.". )دراسة موضوعیة( الكریم

كفایةناحیةمنوإماشخصیةكفایةناحیةمنإماالصعوباتمنكثیراالباحثواجھقد

ھذهفيلذلكالبحث،ھذاإتمامعلىالباحثاستطاعوبعنایتھمالمساعدینبمساعدةولكنعلمیة،

:إلىوالثناءالشكرقدمیانالباحثأرادالقیمةالفرصة

نذیرمالدكتور محمد ذجامعة السلطان الشریف قاسم اإلسالمیة الحكومیة ریاو األستافضیلة مدیر.1

.ھتامي

: ھمویلیال، وكالئھا النائب األول والثاني والثالث وفضیلة عمیدة كلیة أصول الدین الدكتورة .2

الدكتور خیرالناس جمال، والدكتور أغوس تیار، والدكتور حسب هللا، مع أكفائھم بكلیة أصول 

.الدین الذین وجھوا وبذلوا كل مالھم من الفكرة والقوة لتقدم كلیة أصول الدین

فضیلة رئیس قسم التفسیر و " ل نور زیالدكتور أفر" فضیلة رئیس قسم التفسیر والحدیث.3

الذي قاما كثیرا بمساعدة الباحث و " نكسون حسین الماجستیرذاألستا"للفصل الدولى والحدیث

. تحلیل المشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادمیة أم غیرھا

الذي وجھ الباحث كثیرا وأعانھا "  األستاذ فكري محمود الماجستیر"فضیلة مشرف الرسالة.4

.إلنھاء كتابة ھذه الرسالة

كمرشد أكادیمي للباحث فأشكره على نصیحتھ " األستاذ عبد الصمد الماجستیر" إلى المكرم .5

.والتشجیع منھ والتوجیھ للباحث طوال كتابة ھذه الرسالة



أصولبكلیةالدولىللفصلوالحدیثالتفسیرقسمفىنافعةعلوماعلمونىالذینالمدرسینجمیع.6

.ریاویةالحكوماإلسالمیةقاسمالشریفالسلطانلجامعةالدین

.ریاوالحكومیةاإلسالمیةقاسمالشریفالسلطانلجامعةالدینأصولكلیةفىالموظفینجمیع.7

الدینأصولبكلیةالدولىللفصلوالحدیثالتفسیرقسم2011سنةالفصلفىاألصدقاءجمیع.8

.ریاوالحكومیةاإلسالمیةقاسمالشریفالسلطانلجامعة

یحسانالىناالذ"مشویر و نور ھدى"المحبوبینالوالدینالمحترمینالرسالةھذهوأخصص.9

فيأعمالھماواجعلصغیرارباینيكماوارحمھمااغفرلھمااللھمالدعاءولھماوالمللالتعب

.الصالحینعبادكمنوادخلھماالجزاءأحسنواجزلھمارضاك

متھا ومن وأخیرا، الشكر على كل من أبذل جھده مساعدة لي في أداء واجبتي وإقا

.جزاكم هللا جزاءا وافیا. أعطاني قوة الحماسة

"."
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