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 عنوان الرسالة:  
 «: عرضاً ودراسة(ـه157:)تإعجاز القرآن الكرمي عند ابن القيم »

 حسن بن ظواد افعويف.  :الباحث 

 حمؿد بن ظبد افعزيز افعواجي. :املشرف 

 ماجستر. :الدرجة 

 ـؾقة افؼرآن افؽريم  -اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة  :اجلهة املاحنة للدرجة

 ؿسم افتػسر وظؾوم افؼرآن. -وافدراشات اإلشالمقة 

 م.3144 = هـ4545 :سنة اإلجازة 

 ( صػحة.669تؼع يف جمّؾد واحد، من ) :الوصف املادي 

 التعريف ابلرسالة : 
 مووو  عظجاز افؼرآن، ُتظفر هذه افرشافة جفود ظؾم من أظالم أهل افسـة ادحّؼؼغ يف

وهو اإلمام ابن افؼقم، ؾفي تعرض آراءه ادتعّؾؼة هبذه ادسلفة، وتوازهنا بآراء ؽره من افعؾامء. 

وفتحؼقق ذفك بدأت افرشافة بتؿفقد ؾقه كبذة ظن عظجاز افؼرآن، تضؿـت هذه افـبذة حديًثا 

افؼرآن من خالل  ظن ادعجزة، ودالئل صدؿفا، ومعجزات األكبقاء، وكظرة افعرب عػ

حتّدث  معظجازه وبالؽته، وكشلة ظؾم عظجاز افؼرآن، ومراحؾه، وأصفر ادمفػات ؾقه، ث

افتؿفقد ظن ابن افؼقم وآثاره افعؾؿقة، وبعد هذا افتؿفقد ظروت افرشافة مووو  عظجاز 

 افؼرآن ظـد ابن افؼقم يف ثالثة أبواب، أبان أوهلا ظن مصادر عظجاز افؼرآن ظـد ابن افؼقم

ومـفجه يف االشتدالل ظؾقه، وأطفر افباب افثاين أوجه اإلظجاز ظـد ابن افؼقم من خالل 

ـتبه، بادًئا باحلديث ظن صؿوفقة افؼرآن وهقؿـته، ثم ذـر أوجه اإلظجاز افعامة افتي حتّدث 

ظـفا ابن افؼقم; وهي: اإلظجاز افتؼيعي، واخلزي، وافعؾؿي، وافعؼع، وافؾغوي، ثم 

اإلظجاز افبالؽي واإلظجاز افؾػظي بػصل مستؼّل، أما افباب افثافث ؾؼد بّغ  خّص ـالا من

تلّثر ابن افؼقم بغره وتلثره يف ؽره يف مسلفة عظجاز افؼرآن، وموؿػه من ادخافػغ يف هذه 

ادسلفة. وؿد اتبع افباحث يف هذه افرشافة ادـفج االشتؼرائي يف تتبع ـتب ابن افؼقم ادطبوظة; 
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المه حول مسلفة عظجاز افؼرآن، واظتؿد ظذ ادـفج افوصػي يف ظرض ـالم ابن جلؿع ـ

 افؼقم يف هذه ادسلفة ودراشته.

 :مزااي الرسالة 
 أبرزت مسائل عظجاز افؼرآن افتي ابتؽرها ابن افؼقم ومل ُيسبق عفقفا.

 أبرز نتائج الرسالة: 
يرى ابن افؼقم أنَّ افتحدي يف افؼرآن وؿع بػصاحته وبالؽته وبام اصتؿل ظؾقه من  -4

معاٍن وأحؽام; ؾافتحدي بافػصاحة وافبالؽة ـان فؾعرب افذين يدرـون معاكقه، وافتحدي 

 بام اصتؿل ظؾقه افؼرآن من معاٍن وأحؽام ـان فؾعرب وؽرهم.

ألدفة ظذ عظجاز افؼرآن يف كظر صـقع افؼرآن يف افؼؾوب، وتلثره يف افـػوس، من ا -3

 ابن افؼقم; عذ يستحقل أن يؼع ذفك افتلثر من ـالم مؽذوب ؽر صحقح.

; دا ؾقفا من ×يرى ابن افؼقم أن رشيعة افؼرآن آية وظالمة ظذ صدق كبوة حمؿد  -4

 اوئمواؾؼة افػطرة، ومواؾؼة افعؼل، ودا اصتؿؾت ظؾقه من حماشن، وما دؾعت من مس

متقَّز ابن افؼقم يف بحثه افؾغوي آليات افؼرآن; ؾؼد أطفر أرساًرا ومعاين ؾريدة،  -5

 طفرت من خالهلا ظظؿة عظجاز افؼرآن من هذا افوجه.

اهتمَّ ابن افؼقم بدراشة أشافقب افؼرآن اهتاممًا بافغًا، وبر  يف ذفك، وفه تتبع وحتؾقل  -6

 دؿقق ألشافقب افؼرآن.

جاز افؼرآن، وأن عظجازه ؾوق ما أدرـه افـاس، أما حرصه يرى ابن افؼقم صؿوفقة عظ -7

 يف وجوه حمدودة ؾؿن افتؼصر به.

مـفج صقخ اإلشالم ابن تقؿقة ومـفج اإلمام ابن افؼقم يف دراشة عظجاز افؼرآن  -8

 مـفج واحد، وافسامت افعامة فدراشتفام إلظجاز افؼرآن مشسـة.

 توصيات الباحث: 
دراشــة مســلفة افتحــدي يف ظؾــم عظجــاز افؼــرآن، وحتؾقؾفــا، وحماوفــة معرؾــة جــذور  -4

 اخلالف يف هذه ادسلفة.

 افبحث يف افدراشات افؾغوية ظـد ابن افؼقم من خالل ـتبه، وحتؾقؾفا. -3

عنوان الرسالة : 
إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم)ت: ٧٥١ هـ ( : عرضا ودراسة
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المه حول مسلفة عظجاز افؼرآن، واظتؿد ظذ ادـفج افوصػي يف ظرض ـالم ابن جلؿع ـ

 افؼقم يف هذه ادسلفة ودراشته.

 :مزااي الرسالة 
 أبرزت مسائل عظجاز افؼرآن افتي ابتؽرها ابن افؼقم ومل ُيسبق عفقفا.
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معاٍن وأحؽام; ؾافتحدي بافػصاحة وافبالؽة ـان فؾعرب افذين يدرـون معاكقه، وافتحدي 
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ألدفة ظذ عظجاز افؼرآن يف كظر صـقع افؼرآن يف افؼؾوب، وتلثره يف افـػوس، من ا -3

 ابن افؼقم; عذ يستحقل أن يؼع ذفك افتلثر من ـالم مؽذوب ؽر صحقح.

; دا ؾقفا من ×يرى ابن افؼقم أن رشيعة افؼرآن آية وظالمة ظذ صدق كبوة حمؿد  -4

 اوئمواؾؼة افػطرة، ومواؾؼة افعؼل، ودا اصتؿؾت ظؾقه من حماشن، وما دؾعت من مس

متقَّز ابن افؼقم يف بحثه افؾغوي آليات افؼرآن; ؾؼد أطفر أرساًرا ومعاين ؾريدة،  -5

 طفرت من خالهلا ظظؿة عظجاز افؼرآن من هذا افوجه.

اهتمَّ ابن افؼقم بدراشة أشافقب افؼرآن اهتاممًا بافغًا، وبر  يف ذفك، وفه تتبع وحتؾقل  -6

 دؿقق ألشافقب افؼرآن.

جاز افؼرآن، وأن عظجازه ؾوق ما أدرـه افـاس، أما حرصه يرى ابن افؼقم صؿوفقة عظ -7
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 مـفج واحد، وافسامت افعامة فدراشتفام إلظجاز افؼرآن مشسـة.
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 عنوان الرسالة: 

 «أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية»
 مفدي بن ظع ادشويل. الباحث : 

 ظبد افعزيز بن حمؿد بن ظبد ادحسن افػريح.املشرف : 

 ماجستر.الدرجة العلمية : 

 ـؾقة احلديث افؼيف  -: اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة اجلهة املاحنة للدرجة- 

 ؿسم ؾؼه افسـة ومصادرها.

 م.3144 = ـه4545: ازةسنة اإلج 

 ( صػحة.4454: تؼع يف جمّؾد واحد، يتؽون من )الوصف املادي 

 التعريف ابلرسالة : 

ـام هو واوح من  -تؼّدم هذه افرشافة خدمة جؾقؾة فعؾم افؼواظد افػؼفقة، ؾفي تبحث 

 ادووو ، هلذا افتلصقل هبدف افػؼفقة; افؼواظد ظذ بافسـّة االشتدالل مووو  يف -ظـواهنا 

ومجع األحاديث افتي ُيستدل هبا ظذ افؼواظد افػؼفقة، وختريج هذه األحاديث واحلؽم ظؾقفا 

وبقان وجه دالفتفا. ومن هـا تزز أمهقة هذه افرشافة; عذ عهنا حاوفت ذـر األدفة ظذ مجقع 

افؼواظد افػؼفقة افؽؾقة وؾروظفا من افسـة افـبوية، وذفك بجؿع ما تػرق من األحاديث 

 ظؾقفا يف ـتب افػؼه ورشوح احلديث اظتامًدا ظذ ادـفج االشتؼرائي.افدافة 

وتعرض فـا هذه افرشافة مووو  االشتدالل بافسـّة ظذ افؼواظد افػؼفقة يف متفقد 

وبابغ; احتوى افتؿفقد ظذ بقان مػفوم افسـة افـبوية وافؼواظد افػؼفقة، وظذ افتلصقل 

د افػؼفقة، ثم ظذ تعريف بؽتب افؼواظد افػؼفقة افرئقسة دسلفة االشتدالل بافسـّة ظذ افؼواظ

، هـ(8:6:)تادعتؿدة يف افدراشة، وهي: )تؼرير افؼواظد وحترير افػوائد( البن رجب احلـبع 

، و)عيضاح ادسافك( فؾوكؼييس )ـه44::)تو)األصباه وافـظائر( فؾسقوضي افشاؾعي 

 . )ـه81::ت(احلـػي، و)األصباه وافـظائر( البن كجقم )ـه45::ت( ادافؽي

وأما افبابان ؾؼد اصتؿال ظذ بقان األحاديث افدافة ظذ افؼواظد افػؼفقة، مع خترجيفا، 
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وبقان وجه االشتدالل هبا; اختّص افباب األول باألحاديث افداّفة ظذ افؼواظد اخلؿس 

وجاء  افؽزى وما اكدرج حتتفا، واختّص افثاين باألحاديث افدافة ظذ افؼواظد ؽر افؽزى،

ترتقب األحاديث ؾقفام مراظًقا فؾؼواظد افػؼفقة ادذـورة، ؾبعد ذـر ـل ؿاظدة يليت ذـر األدفة 

ظؾقفا من افسـة، باالؿتصار ظذ دفقؾغ مـفا عن ـاكت ـثرة، وذفك بتؼديم ما ـان كّصه 

 مواؾًؼا أو مؼارًبا فـّص افؼاظدة، أو ـان أطفر يف افدالفة ظؾقفا.

 مزااي الرسالة: 

شتؼصاء يف مجع األحاديث افتي اشُتّدل هبا ظذ افؼواظد افػؼفقة، وؿد بؾغت كحو اال .4

 ئة حديث.أربعام

االظتامد يف مجع افؼواظد افػؼفقة ظذ أربعة ـتب متّثل أهم ـتب افؼواظد افػؼفقة يف  .3

ادذاهب األربعة ادشفورة ظـد أهل افسـة، عواؾة عػ افرجو  عػ أـثر ـتب افؼواظد افػؼفقة 

 ؼديؿة واحلديثة.اف

وبقان  افػؼفقة، افؼواظد بعض طاهرها يعارض افتي األحاديث بعض ظن اجلواب .4

 .افؼاظدة تضؿـته افذي واحلؽم احلديث، تضؿـه افذي احلؽم بغ اجلؿع وجه

مـاؿشة بعض االشتدالالت من افسـة ظذ عثبات ؿواظد ال تدل ظؾقفا األحاديث  .5

 ادستدل هبا ظذ تؾك افؼواظد.

  نتائج الرسالةأبرز: 

( ؿاظدة ؾؼفقة، مـفا: 445ظدد افؼواظد اددروشة وادذـورة أدفتفا يف هذا افبحث: ) .4

 ( ؿاظدة خالؾقة.37)

ا، وـثر مـفا يف افصحقحغ، وهذا  .3 األحاديث افدافة ظذ افؼواظد افػؼفقة ـثرة جدا

ووع افؼواظد افػؼفقة  يدل ظذ شعة افسـّة افـبوية وما ُيستـبط مـفا، وأن افعؾامء اظتؿدوا يف

 ظذ كصوص افسـّة افـبوية.

 ـثر ُظدّ  وؿد ـثرة، معان ظذ ظباراته اصتؿؾت ؾؼد افؽؾم، جوامع ُأظطي ×افـبي  .4

 ؿاظدة. من أـثر ظذ دفت أحاديثه من وـثر ؾؼفقة، ؿواظد × ـؾؿه جوامع من

عنوان الرسالة : 
أدلة القواعد الفقهية من السنة النبوية
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مـاؿشة بعض االشتدالالت من افسـة ظذ عثبات ؿواظد ال تدل ظؾقفا األحاديث  .5

 ادستدل هبا ظذ تؾك افؼواظد.
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ا، وـثر مـفا يف افصحقحغ، وهذا  .3 األحاديث افدافة ظذ افؼواظد افػؼفقة ـثرة جدا

ووع افؼواظد افػؼفقة  يدل ظذ شعة افسـّة افـبوية وما ُيستـبط مـفا، وأن افعؾامء اظتؿدوا يف

 ظذ كصوص افسـّة افـبوية.

 ـثر ُظدّ  وؿد ـثرة، معان ظذ ظباراته اصتؿؾت ؾؼد افؽؾم، جوامع ُأظطي ×افـبي  .4

 ؿاظدة. من أـثر ظذ دفت أحاديثه من وـثر ؾؼفقة، ؿواظد × ـؾؿه جوامع من
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ة تدل ظذ افػرو  ادـدرجة حتت افؼواظد، وال تدل ظذ أـثر األدفة افواردة يف افسـ .5

 افؼاظدة دالفة ـؾقة، بطريق ادطابؼة أو ؽرها.

 أبرز توصيات الباحث: 

اشتؼصاء مجقع األحاديث افدافة ظذ افؼواظد افػؼفقة افؽؾقة، أو ظذ ؾر  من  .4

 ؾروظفا.

 مجع تطبقؼات افؼواظد افػؼفقة من افسـة افـبوية. .3

 

 

 
 

 


