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  قرار لجنة المناقشة
  

  جھوُد اإلِماِم أَبي علي الفارسي التفسيرية في كتابِه الحجة للقراِء السبعةِ 
  )جمًعا ودراسة ( 

  
  
  

Emam Abi Ali Al Farisi Efforts in his book 
"PLEA FOR THE 7TH. READERS" 

(Collections and study) 
 
  
  

  :إِعداد

  صفاء عبد اللطيف عبد الحميد الحاجم

  :إِشراف

  جمال محمود أحمد أَبو حسان: الدكتور

  )م٢٠١٥/ ١/ ١٢( نوقشت ھذه األُطروحة وأُجيزت بتاريخ 

  أعضاء لجنة المناقشة

  الدكتور                                   الجامعة                              التوقيع     
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 تفويض

  

  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية                       
  

  
بتفويض جامعة العلوم )  صفاء عبد اللطيف عبد الحميد الحاجم( أقر أنا الموقع أدناه 

اإلِسالمية العالمية بنشر ھذه الرسالة الكترونًيا على منصات البحث العلمي والوسائط 

االلكترونية المتعددة المستخدمة للتوزيع االلكتروني، وامتالكھا الحق والصالحيات 

والسلطة الكاملة للدخول في اتفاقيات تراھا الجامعة مناسبة مع شركات النشر، 

ضافة إلى تزويد نسخ منھا للمكتبات الجامعية، وأحتفظ بجميع حقوق الملكية باإلِ 

  .الفكرية للمحتوى، ويحق لي نشر أطروحتي منھا على شكل كتاب إذا رغبت في ذلك

  
  
  

  

  

 



  ج

  اإلھداء

  

  .شوًقا وطاعةً قرة عيوننا  إِلى سيدنا محمد 

 والديَّ العزيزينمن لھما الفضل بعد هللا عزَّ وجلَّ في وجودي على ھذه الحياة  وإِلى

 .اللذين أفنيا عمرھما في تربيتي واإلحسان إلي، هللا أسال أْن يرحمھما ويغفرلھما

الذي أصبح مفتي البصرة العلماء العاملين الربانيين، أخص منھم بالذكر شيخي  وإِلى

أسأل هللا أن يرحمه ويغفر له، وأخص  يوسف الحسان،: نبراًسا ألھلھا، الشيخ الشھيد

أسأل هللا أن يثبته لخدمة  إبراھيم الحسان،: الشيخكذلك شيخي الذي أنار لي دربي، 

  .طلبة العلم والعلماء

كتابة األَحباء إلى قلبي، الذين تحملوا معي كل المشاق خالل  زوجتي وأوالدي وإِلى

  .األطروحة مع تمنياتي لھم بالنجاح دنيا وآخرة

  

الذين أبدوا لي النصح والمساعدة طيلة الدراسة، داعًيا لھم  األصدقاء واألخوةكل  وإِلى

  .العلي القدير أْن يوفقھم ويجزيھم هللا عنا كل خير

  

  .إلى كل ھؤالء أھدي ھذه األطروحة المتواضعة
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. أحمد هللا وأشكره أواًل وآخًرا، فھو المستحق للشكر والثناء وحده ال شريك له

عبدهللا الثاني ابن : وأثني بعظيم الشكر واالمتنان لصاحب الجاللة الملك المعظم

  .رعاهحفظه هللا والحسين 

  .حفظه هللا ورعاه غازي بن محمد: سمو األمير وإلى

  .األردن -عمان جامعة العلوم اإلسالمية العالمية وإلى

  .وجميع منتسبيھا  أساتذة كلية أصول الدينأشكر خالًصا مخلًصا  كما

  .األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشةيسعني إال أْن أشكر  وال

  

  ألستاذي المشرفبخالص الشكر واالمتنان  وأتقدم

  

  جمال محمود أبو حسان. د

حفظه هللا ورعاه على ما قام به مشكوًرا مأجوًرا باإلشراف على ھذه األطروحة 

طوال مدة إِعدادھا، والذي لمست منه الحرص، وسعة الصدر وحسن المتابعة ودقة 

  . اإلشراف فال أنسى له جميل صنعه ھذا

، وفضله عليَّ فجزاھم هللا وأَتقدم بجزيل ال شكر واالمتنان إِلى كل من أَحسن إِليَّ

كل خير، وتقبل هللا منا ومنھم صالح األَعمال، وجعلنا في مستقر رحمته إِنَّه ولي ذلك 

  .  والقادر عليه
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  طـ
  

  "الحجة للقراِء السبعةِ "جھوُد اإلِماِم أَبي علي الفارسيِّ التفسيريُة في كتابِه 

  )جمعاً ودراسة(

  صفاء عبد اللطيف عبد الحميد الحاجم: إِعداد

  الدكتور جمال محمود أَبو حسان: إِشراف

  )م٢٠١٥/  ١/  ١٢(  نوقشت ھذه األُطروحة وأُجيزت بتاريخ

إنَّ دراسة تراث علماء األمة اإلسالمية من أھم المواضيع التي تھتم بھا الدراسات التعليمية؛ ال      

سيما موضوع الباحث الموسوم بـجھود أبي علي الفارسي التفسيرية في كتابه الحجة للقراء 

ري، في عصر النشاط السبعة، الذي لم يطرق من قبل، يغنيك علمه أنَّه من القرن الرابع الھج

  .العلمي والنھوض الفكري للعلوم اإلسالمية

قام الباحث بجمع اآلراء التفسيرية ألبي علي في كتابه الحجة ودراستھا، وتوضيح الغامض      

  :منھا، ونسبة األقوال إلى أصحابھا، فكانت األطروحة مقسمة على النحو اآلتي

  .تكونت الرسالة من مقدمة وخاتمة وأربعة فصول

حياة أبي علي الفارسي، وآثاره العلمية، متضمًنا نبذة عن : ففي الفصل األول تكلم الباحث حول

  .الكتاب، موضًحا عنوانه

منھج أَبي علي في كتابه الحجة، موضًحا فيه المنھج : وتناول الباحث في الفصل الثاني     

عين، ذاكًرا منھجه في اللغة التفسيري، مفصاًل ذلك حسب القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتاب

، مع البالغة واالعتقاد واألحكام والمنطق والشعر،  وتوجيه اإلعراب حسب ما يقتضيه النصُّ

متطرًقا لمنھجه في علوم القرآن، مفصاًل إياه حسب القراءات القرآنية وتوجيھھا، مع ذكر منھجه 

ًنا إياه، متكلًما حول الفنقالت التي في أسباب النزول، وأسماء السور، ذاكًرا الناسخ والمنسوخ، مبيِّ 

  .يعتبرھا الباحث من لطائف الفارسي في كتابه الحجة

مذھبه النحوي والعقدي والفقھي وأثره على جھوده، : ثم ذكر الباحث في الفصل الثالث     

  .مستشھًدا بالمصادر التي ذكرھا أبو علي في كتابه

علي التفسيرية في كتابه الحجة على ترتيب السور  وفي الفصل الرابع جمع الباحث جھود أبي     

ًنا ما يقتضيه التأويل عند الحاجة لبيانه   .حسب القرآن الكريم، دارًسا لجھوده مبيَّ

وفي الختام توصل الباحث إلى عدة أمور، موصًيا طلبة العلم والجامعة بما أماله الباحث في 

  .التوصيات
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The study of Islamic national scientists' heritage is one of the most 
important subjects of concern as to Educational studies, especially the 
researcher subject which is featured by the interpretative efforts set out by 
Abi Ali Al Farisi in his book; Plea for 7th. Readers. This matter has never 
been raised before and it is rather enough to know that it returns to 4th. 
Higria century; scientific and intellectual promotion era of the Islamic 
sciences. 
 
The researcher collected the interpretative ideas of Abi ali stipulated for in 
his Plea book and worked to study it thoroughly, explaining mysterious 
things therein, and attributing statements to its real composers. The thesis is 
divided as follows: 
 
The thesis is consisted of preamble, conclusion and four chapters 
 
In the 1st. chapter 
The researcher tackled Abi Ali Al Farisi career & his scientific heritage 
including abstract on the book, which includes its title.  
 
The researcher also, in the 2nd. chapter, handled Abi Ali Al Farisi 
curriculum in his book; PLEA, whereas he explained the interpretative 
method, duly detailed as referred to in Holly Quaraan, prophet, companions 
and followers statements. He used to clarify his methodology in the 
language, directing syntax according the text requirements, Rhetoric, 
belief, rules, logic and poetry. He also tackled his method in Quraan 
sciences as well detailed thereof according to the Quaraan texts and 
directing thereof. Moreover, He referred in its methodology as to Quraan 
Verse descent from Heaven, Quraan surat names, referrting to copyist and 
copied. Also he referred to Statements which the researcher considers as Al 
Farisi nice jewels in his Book; PLEA. 
 

 



In the researcher mentioned in the 3rd. chapter, he mentioned his 
grammatical mode ; contractual and juristic, and its impact in terms of his 
efforts. He referred to sources which Abu Ali Stipulated for in his book. 
 
In the 4th. Chapter, the researcher collected Abi Ali efforts in his Book; 
PLEA in terms of Surats of Quraan serial order in Quraan, studying his 
efforts and focusing on interpretation needs once needing its availability. 
 
In conclusion, the researcher could achieve many mandates, and issued 
his recommendations thereof, addressed to students and universities to 
adopt in their further scientific researches. 
 

 

 


