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ملخص

روائع البيان يف هتفسري الشيخ حممد علي الصابوين يف منهجيتجه إىل معرفة هذا البحث

.تفسري آيات األحكام من القرآن

أن تفسري روائع البيان له دور إىل اختيار املوضوع الباحثدفعتومن أهم األسباب الىت

تفسري آيات األحكاممنهجبيانكشف و و ،يات القرآنية وخاصة آيات األحكاماآليف فهم مهم

. تفسري آيات األحكام يف احلياةأمهية مكانة و للشيخ حممد علي الصابوين،

التحليل اللفظي مع بقام: ه منهامناهج يف تفسري عشرةقدمأّن الشيخ ونتيجة هذا البحث 

االستشهاد بأقوال املفسرين وعلماء اللغة، واملعىن اإلمجايل لآليات الكرمية بشكل مقتضب، وسبب 

وجه االرتباط بني اآليات السابقة والالحقة، والبحث عن النزول إن كان لآليات الكرمية سبب، 

األسرار " التفسري وتشمل وجوه القراءات املتواترة، والبحث عن وجوه اإلعراب بإجياز، ولطائف 

، واألحكام الشرعية وأدلة الفقهاء، مع الرتجيح بني األدلة، "والنكات البالغية والدقائق العلمية

آليات ) حكمة التشريع(حتتوى علىوماترشد إليه اآليات الكرمية باالختصار، وخامتة البحث 

.األحكام املذكورة

كتب التفسري القدمية واملعاصرة علىآن ويعتمديف القر يات األحكامتتضمن بآوهذا التفسري 

.وطريقة جديدة مع عرض شامل ألدلة الفقهاء وبيان احلكمة التشريعيةةمبتكر بأساليب
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أ

ملخص

هذا البحث يتجه إىل معرفة منهج التفسري عند الشيخ حممد علي الصابوين يف التفسري روائع 

.البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآن

تفسري روائع البيان له دور هام ومن أهم األسباب الىت دفعت الباحث إىل اختيار املوضوع أن 

خ تفسري آيات األحكام للشيكشف وبيان منهجيف فهم آيات القرآنية وخاصة آيات األحكام، و 

. أمهية مكانة تفسري آيات األحكام يف احلياةحممد علي الصابوين، و 

قام بالتحليل اللفظي : ونتيجة هذا البحث  أّن الشيخ استخدم عشرة مناهج يف تفسريه منها

مع االستشهاد بأقوال املفسرين وعلماء اللغة، واملعىن اإلمجايل لآليات الكرمية بشكل مقتضب، 

وسبب النزول إن كان لآليات الكرمية سبب، وجه االرتباط بني اآليات السابقة والالحقة، والبحث 

األسرار " ولطائف التفسري وتشمل عن وجوه القراءات املتواترة، والبحث عن وجوه اإلعراب بإجياز، 

، واألحكام الشرعية وأدلة الفقهاء، مع الرتجيح بني األدلة، "والنكات البالغية والدقائق العلمية

آليات ) حكمة التشريع(حتتوى علىوماترشد إليه اآليات الكرمية باالختصار، وخامتة البحث 

.األحكام املذكورة

التفسري القدمية واحلديثة يف القرآن ويعتمد على كتبيات األحكام بآتتضمنوهذا التفسري 

.بأسلوب مبتكر وطريقة جديدة مع عرض شامل ألدلة الفقهاء وبيان احلكمة التشريعية



ب

ما
،ماما

.ما

.
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هما، وألبسهما ثوب الصحة  إلى والدي أطال اهللا بقـاء

والعافية، ومتعني ببرهما ورد جميلهما،

.جهودهماأهدي ثمرة من ثمار  

إلى كل من علمني حرفـا من أساتذتي وشيوخي في جامعة  

.اإلسالمية  الحكومية برياوالسلطان الشريف قـاسم  

فـاضلإلى أستاذي وشيخي ال

.الماجستير حفظه اهللاهداية اهللا إسماعيلاألستاذ الدكتور  

وإلى كل من علمنى حرفـا من أساتذتى وشيوخى  

أهدي إليهم ثمرة جهدي المتواضع

اإلهداء



ج

شكر وتقدير

وما انتهى منه على ما ،نعمهكلوأمحده على،سبحانه وتعاىل على ما يسراهللا أشكر 

منهج ":أنعمه علّي من النعم حىت قضيت الدراسة الرمسية وكتابة البحث العلمي حتت املوضوع

فيروائع البياندراسة من خالل كتابه(مفي تفسير آيات األحكالشيخ محمد علي الصابوني ا

.")تفسير آيات األحكام من القرآن

حصول للالشروط من كتابة هذا البحث العلمي لتوفريفبعونه تعاىل وتوفيقه انتهيت , وبعد

امعة جبكلية أصول الدينالدويليف قسم التفسري واحلديث الفصل على الدرجة اجلامعية األوىل 

.باكن باروشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالالسلطان 

ويف هذه املناسبة أريد أن أقدم شكرا جزيال وتقديرا عظيما إىل كل من ساعدين وأعاين 

: ومن بني هؤالء . باملساعدات الكثرية وأرشدين بالتوجيهات القيمة

منذير األستاذ الدكتور، املكرم قاسم اإلسالمية احلكوميةشريف الجامعة السلطان مدير فضيلة .1

.ومساعديهحتامي

ةاألستاذشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جبكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.2

. ومساعديهاليلةويةالدكتور 

.األستاذ نكسون حسني املاجستريقسم التفسري واحلديث للمستوى الدويلفضيلة رئيس .3

اف بذل جهده ووقته لإلشر املاجستري الذيهداية اهللا إمساعيلستاذ الدكتور فضيلة املشرف األ.4

.متامهاالتام على كتابة هذا البحث حىت



د

أن أمت  إىلوالتشجيعاتنصيحةدفعوىن بالفضيلة األستاذ الدكتور عبد الواحد املاجستري الذي.5

.كتابة هذه الرسالة

فصل الدويل الذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية التعليم ىف الفنيواملوظّ فضيلة املدرسني واملعلمني.6

كنا شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بالجامعة السلطان ىف و ، عامةوكلية أصول الدينخاصة،

.بارو

رئيس مكتبة كلية ، و شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .7

.أصول الدين 

بد عابنعبد الرمحن(وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين .8

)تسليمبنت مرسيينوالرحيم

وأخريا، وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل ىف أداء واجبايت ومن أعطاين القوة واحلماسة .9

خري اجلزاء ويثيبهم على فأسأل اهللا أن جيزي اجلميع , من األصدقاء والزمالء والصحابة أمجعني

. ما قدموا

26/01/2015، باروكنا ب

الباحث

محمد أزوام

10932008976
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