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BSAR 309- Quranic Literature          األدب القرآني 
 
Course Description       توصيف المقرر 

 
كتاٌب أديبٌّ معجز، َخُلد القرآن حبٌر ال ساحَل لو، وال ميكن أن ُيسبَ َر غورُه؛ فعجائبو ال تنتهي، وغرائبو ال تنقضي؛ فهو  

مونو إعجازُه اللغوي واألديب والديٍت والعلمي، إنو كتاب لو شىت اجلوانب علًما وأدًًب وديًنا، وعلى ىذا فلم يزل الناس يتعلَّمونو ويعلِّ 
وبالغتو  يف ادلدارس اإلسالمية وادلعاىد واجلامعات؛ ال ألجل احتوائو على إرشادات هللا سبحانو فحسب، بل ألجل فصاحتو

 ادلعجزة.
نَّ القرآن كتاٌب عريبٌّ أديبٌّ رائع، بقي إعجازُه منذ أن نَزل إىل يومنا ىذا، إنو َيستويف كافة الشرائط ادلقرَّرة لألدب إ

أديبٍّ العايل؛ فهو ليس رلرَد كتاٍب ديٍتٍّ يَهدي الناس إىل سواء السبيل؛ بل ىو كتاٌب أديبٌّ َعجز األدًبء والشعراء عن تقدمي كتاٍب 
ىذا مقّرر ختّصصي يعٌت بدراسة مكانة القرآن األدبية وذلك خالل دراسة و  .مثلو، ولن مُيكَن ذلم أْن يقدِّموا مثلو إىل يوم القيامة

 تفسَت القرآن الكرمي يف ضوء اجتاىات التفسَت ادلختلفة عرب القرون.
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 وميزات أدبية. القرآن الكرمي عند تعلمها ليعلموا مبا فيها من أحكام شرعيةأن يتأمل الطالب آايت  -
 .تربية الطالب على القدرة على تفسَت آايت القرآن الكرمي من غَت أتويل وال حتريف -
 .تعليم الطالب على التوصل إىل الفوائد واألحكام اليت تشملها اآلايت والتعرف على ما حتتويو من ِعرب ومواعظ -
ق الطالب ما يتوصلون إليو من فوائد و أحكام يف حياهتم الواقعية ويعتربوا مبا يتضمنو القرآن الكرمي من أن يطبّ  -

 .حكم و أمثال وقصص للعربة
 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01      معلومات أساسية عن القرآن والتفسريالوحدة األوىل: 

 الّتعريف ًبلقرآن لغة واصطالحاً  1.1
 أمساء القرآن وأوصافو 1.1
 أسلوب القرآن وميزاتو األدبية 1.1
 التعريف ًبلتفسَت لغة واصطالحاً  1.1
 اجتاىات التفسَت ادلختلفة  1.1

 Unit 02  من سورة لقمن يف ضوء تفسري القرآن العظيم البن كثري 11-1تفسري اآلايت الوحدة الثانية: 
 اإلمام ابن كثَت ومنهجو يف التفسَت  1.1
 ةدراسة اآلايت الكرمي 1.1

 Unit 03   تفسري سورة العصر يف ضوء تفسري روح املعاين للعالمة دمحم اآللوسي الوحدة الثالثة: 
 اإلمام اآللوسي ومنهجو يف التفسَت  1.1
 دراسة سورة العصر 1.1

 Unit 04   من سورة الفتح يف ضوء تفسري املراغي 71 -72تفسري اآلايت الوحدة الرابعة: 
 ادلراغي ومنهجو يف التفسَت 1.1
 اآلايت الكرميةدراسة  1.1

 Unit 05  من سورة األحزاب يف ضوء تفسري القرطيب 06إىل  04و 6تفسري اآلايت الوحدة اخلامسة: 
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 القرطيب  ومنهجو يف التفسَت 1.1 
 دراسة اآلايت الكرمية 1.1 

 Unit 06     تفسري سورة قريش يف ضوء التفسري املظهريالوحدة السادسة: 
 َتادلظهري ومنهجو يف التفس 1.1 
 دراسة سورة قريش 1.1 

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 صور آتية:األنشطة والواجبات تتشّكل يف 

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل رلموعات دتّثل آراء سلتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ًبحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         املقرتحة:الكتب 

تفسَت ادلراغي، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ، ى (1131أمحد بن مصطفى  ادلراغي ) -
 ه.1111الطبعة األوىل، 

اىيم ى (، حتقيق: أمحد الربدوين وإبر 131اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبدهللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ) -
 ى 1131أطفيش، القاىرة: دار الكتب ادلصرية، الطبعة الثانية 

أحكام القرآن الكرمي، حتقيق: سعدالدين أوانل،  ى (،111جعفر أمحد بن دمحم بن سالمة الطحاوي ) أبو -
 ه.1113ى  و 1111استانبول: مركز البحوث التابع لوقف الداينة الًتكي، الطبعة األوىل، 

فهم القرآن ومعانيو، حتقيق: حسُت القوتلي، بَتوت: دار  ى (،111احملاسيب، أبو عبدهللا )احلارث بن أسد  -
 ى .1133الكندي، دار الفكر، الطبعة الثانية 

روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين،  ى (،1131شهاب الدين زلمود بن عبدهللا احلسيٍت اآللوسي ) -
 ى .1111ة، بَتوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل التحقيق: علي عبدالباري عطي

رلاز القرآن، حتقيق: دمحم فؤاد سزكُت، القاىرة: مكتبة اخلاجني  ى (،113عبيدة معمر بن ادلثٌت التيمي البصري ) أبو -
 ى 1131

 حسُت تفسَت القرآن العظيم، التحقيق: دمحم ى (،331الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ) أبو -
 ى .1113مشس الدين، بَتوت: دار الكتب العلمية، منشورات دمحم علي بيضون، الطبعة األوىل 

جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة  ى (،111دمحم بن جرير الطربي ) -
 ى .1111األوىل 
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اتويل مشكل القرآن، حتقيق: إبراىيم مشس الدين، بَتوت:  ى (،131دمحم عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) أبو -
 دار الكتب العلمية.

 


