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ملخص
(دراسة تحليلية ومنهجه في التفسيرمحمد صديق حسن خانهذا البحث موضوعه : " 

، ورقمها اجلامعي دهلياه الطالبة: الذي كتبت، ")فتح البيان في مقاصد القرآنلكتابه 

جامعة طالبة يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، ،10932008888

للحصول يكون هذا البحث مكمال للشروط الالزمة و اإلسالمية احلكومية.شريف قاسمالالسلطان 

يف قسم التفسري واحلديث. على درجة بكالوريوس

يعد من التفاسري احلديثة ألنه- رمحه اهللا- صديق حسن خان ا التفسري الذي كتبه الشيخ وهذ

ث استنادا إىل أمهية بح. خلفية هذا العام59ه وكان عمره 1307ه حىت عام 1248عاش يف عام 

ملا كان فيه من مميزات مهمة، وهي: مجع بني تفسري بالرواية وتفسري بالدراية، صديق خانتفسري 

، واإلهتمام بالنحو ربط التفسري بالواقع املعاصرمتوسطا يف البيان، سهولة األلفاظ ويسر العبارة، و 

املوضوعي واملنهجتسلك الباحثة وهذا البحث هو البحث املكتىب، حيثواإلعراب وإىل غري ذلك. 

تفسري به يف أساليوجدت الباحثة، حممد صديق حسن خانشيخ ملنهج التهاالتحليلي من خالل دراس

، بتعريف السورة قبل تفسريها ، وذكر معان املفردات وإعراب الكلماتيف تفسريه يبدأاآلية ما يلي:

ذكر يف تفسريه من حيث جيمع بني الرواية ، وقدذكر أسباب نزول األيةو ،وذكر وجوه القراءات

هو املنهج التحليلي من التفسري فيف تفسريه صديق حسن خاناملنهج الذي سلكه وأما والدراية.

والذي يشتمل  باملأثور، وقد يفسر بعض اآليات برأي املمدوح والغالب هذا التفسري من التفسري باملأثور 

. واهللا املستعان...فقهي، والكذلك من اللون األديب واالجتماعي



شكر وتقدیر

رفعة العالية، مسهل لطاليب العلم إىل رضاه واجلنة، الجات أوىل العلم ىف احلمد هللا، رافع در 

باعث املالئكة ليعطوا طاليب العلم من الرمحة والسكينة. والصالة والسالم على نيب اهللا حممد بن عبد 

اهللا، النيب األمي، ناشر دين اإلسالم إىل سائر األمة.

محمدواحلمد بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكتابة الرسالة العلمية حتت املوضوع: "فالشكر 

)"فتح البيان في مقاصد القرآن(دراسة تحليلية لكتابه ومنهجه في التفسيرحسن خانصــــــــــديق

كشرط من الشروط الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.

فأشكر شكرا عظيما لــــــــ:

قه ما خرج هذا البحث ال رعايته وتوفيهللا أوال وأخريا، فهو صاحب الفضل واملنة، ولو.1

النور.املتواضع إىل

حممد األستاذ الدكتور شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .2

.نذير حفظه اهللا

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.3

سلمني ييلي.ةالدكتور 



.يث األستاذ نكسون حسني املاجستريفضيلة رئيس الفصل الدويل لقسم التفسري واحلد.4

كتابة هذا البحث، إىلحممود املاجستري، الذي أرشدين فضيلة املشرف األستاذ فكري.5

وبفضله استطعت إمتامه يف وقته.

درسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف الفصل فضيلة امل.6

شريف قاسم اإلسالمية الجامعة السلطان يف ، عامةالدويل، خاصة، وكلية أصول الدين

.كنباروباحلكومية ب

: أخيت كبرية ديسمينار مع زوجها األخ إمام الشافعي، وأخي  أيب وأمي وإخويت احملبوبني.7

دمحيزر مع زوجته األخت دوي حندياين، وأخيت كبرية أويف درليس مع زوجته األخت كبري 

فطرية احلسىن، وأخيت كبرية درميت مع زوجها حبر العلوم، وأخي كبري دحريزول وأخيت 

الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو املالئم يل.صغرية دهلينا.

يف أداء واجبايت ومن أعطاين القوة وأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل .8

ألخي حممد أخيار، وأخي جوهري مع زوجتها، ألخي دسوندي، واحلماسة، واخلاص

اهللا خريا كثريا.مكزا جوكل صديقات يف معهد أنصار السنة ، كرنيين (أومك)ألخيت  

- واهللا اهلادي إىل سواء السبيل- 

30/12/2013بيكنبارو، 
الباحثة

دهليا
10932008888
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