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 بيان أصلية الكتابة
 ذلذا البيان: ةأان ادلوقع

 : ىاان لراين  اإلسم

  5185245051:   رقم القيد

 اإلنسانية: أصول الدين والعلوم   الكلية

 : علوم القرآن والتفسًن ادلشروع اخلاص   الشعبة

كتابو منهج تفسًن دمحم اتات توفيق وألوانو يف  البحث العلمي حتت ادلوضوع " هأبٌن بياان حقيقيا أن ىذ

وليست من كتاابت اآلخرين اليت اّدعيتها من   كتابيت األصليةحصول  من  "إنسفًناتيف تفسًن

 ،نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها اآلخر مجيعا أو بعضا انشأ البيان أبهن، وإن كان يف يوم كتابيت

 فالبحث العلمي والدرجة اليت تنال ألجلها بطلت حكميا/ قانونيا.
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 القرار واحلكم
يف   ه"منهج تفسري دمحم اتات توفيق وألوانمتت مناقشة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع: 

أمام جلنة ادلناقشة واحلكم بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جامعة  "إنسفرياتيفكتابه تفسري 
م، على درجة  4851 ويولي 08وذلك يف يوم الثالاثء  ،أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن

 (.S. Ag، وقد مت قبوذلا شرطا للحصول على الدرجة اجلامعية  األوىل )01
 م 4851 ويولي 08، بنجرماسٌن
 ه 5228ذو القعدة  42
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 شعار

 (1)فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا 

 (6ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ) 

 (6-1)سورة الشرح: 
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 البحثملخص 
، إنسفًناتيف تفسًنكتابو منهج تفسًن دمحم اتات توفيق وألوانو يف   ،5185245051: هاان لراين

والتفسًن ادلشروع اخلاص، كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية  القرآنالبحث العلمي، شعبة علوم 
. ادلشرف األول: األستاذ الدكتور احلاج عبد هللا كرمي ادلاجستًن. ادلشرف الثاين: الدكتور 4851

 احلاج أمحد رلاىد ادلاجستًن.
 إنسفًناتيف تفسًنكتابو منهج تفسًن دمحم اتات توفيق وألوانو يف  : الكلمة األساسية 

فكل من ادلفسرين  لزماناوللفهم الكامل ومناسبة  ،تفسًن يكون تطورا مع تطور الزمانالبحث عن ال
فادلنهج الذي استخدم  ه.تفسًن و  يف فهم آايت القرآن حيتاج إىل ادلنهج واللون ادلخصوصذلم أن 
التفسًن يكون أنواعا  وكذلك لون أربعة، يعىن التحليلي واإلمجايل وادلقارن وادلوضوعي. القرآنلتفسًن 

 كلون اللغوي والصويف والفلسفي والفقهي واالديب اإلجتماعي والكالمي واألخالقي. 
التفسرب الذي استخدم حملمد  منهج ( ما5ادلسائل األساسية يف ىذا البحث كما يلي: )

تفسًن ما لون التفسًن دمحم اتات توفيق يف كتابو  (4) .إنسفًناتيفتفسًن توفيق يف كتابو اتات 
 .إنسفًناتيف

( على ادلنهج الكيفي Library Research) ىذا البحث العلمي حبث مكتيب وأما
(qualitative)  وتقسم مصادر بياانتو إىل قسمٌن: األساسية والثانوية. والبياانت األساسية من .

التفسًن حملمد اتات توفيق. والبياانت الثانوية من كتب التفسًن ومناىج  إنسفًناتيفتفسًن كتاب 
 .والقواميس وغًنىا ذات العالقة هبذا البحث

وفيق ابستخدام من نتائج التحليل الذي مت احلصول عليو، فإن منهج التفسًن دمحم اتات ت
اختار ادلوضوع القرآين ادلراد دراسة موضوعية.  وأما منهج التفسًن يستعمل بطريق منهج ادلوضوعي،

ففي ىذه احلالة، ادلوضوع الذي يبحث ىي اآلايت ادلتعلقة. ىذا الكتاب عبارة عن رلموعة من 
تكوين ادلوضوعي جبعلو يف إطار متناسب، وىيكل متناسق، اتم البناء، متكامل و اآلايت القرآنية. 

مد اتات توفيق الواان صوفيا وأدبيا إجتماعيا وكالميا حمللون التفسًن  كانو األجزاء، قائم األركان.
ولو أن يتجو دمحم اتات توفيق اللون األخالقي يف تفسًنه، ألنو ىذا التفسًن يتحدث عن  .وأخالقيا

 .آايت األخالق
  

 

 



 ح 
 

 الشكر والتقديركلمة 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من 

يهدى هللا فال مضل لو ومن يضللو فال ىادي لو، والصالة والسالم على أشرف  األنبياء وادلرسلٌن 

 وعلى آلو وصحبو ادلهديٌن. وبعد:

أتوجو ابلشكر إىل هللا تبارك وتعاىل الذي يسر يل إمتام ىذا البحث فالفضل والشكر كلو هلل 

وابطنا. والصالة والسالم على سيدان دمحم رسول هللا الذي دلنا على اخلًن وأمران أوال وآخرا ظاىرا 

 إبتباعو، وعلمنا أن من ال يشكر الناس ال يشكر هللا.

مث أتقدم ابلشكر إىل القائمٌن واحملاضرين يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية سائلة 

ي بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية اضر ىل زلوأتقدم ابلشكر أيضا إ ادلوىل ذلم التوفيق والسداد.

 وأخص ابلذكر منهم:

الدكتور عرفان نور ادلاجستًن، عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية جبامعة أنتساري  .5

اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن على اىتمامو إىل الطالب، فأسئل هللا أن يرزقو السعادة يف 

 الدنيا واآلخرة.

ر ىدايت ادلاجستًن، رئيس شعبة علوم القرآن والتفسًن بكلية أصول الدين والعلوم الدكتور نو  .4

 اإلنسانية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.

ادلاجستًن  الدكتور احلاج أمحد رلاىدو  ،ادلشرف األولادلاجستًن  احلاج عبد هللا كرميالدكتور  .0

ادلساعدات والعناايت واإلرشادات والتوصيات  يبسط للباحث يد ي قدذادلشرف الثاين، ال



 ط 
 

فأسأل  بحث.ال متام والتوجيهات واإلقرتاحات وادلعلومات وغًن ذلك ما يؤدى ىذا البحث إىل

أن يلبسهما ثوب الصحة والعافية وأن يطيل يف عمرمها على طاعة هللا وأن يبارك أعماذلما 

 وأعمارمها.

 عدة سنوات. الذي سكنت فيوطالبات مريب يف معهد لل اجستًن، ىوعلي معمر ادل .2

وأتقدم ابلشكر إىل أيب وأمي: جومنشة وحليمة، ذلما الفضل بعد هللا عز وجل يف تربييت  .1

من الدعاء فلهما مين كل الشكر والثناء، وأقول وأدعو إىل هللا تعاىل  لدعواين كثًناوجناحي مها 

حرزينشة وحلمي  اخواين إىلاجلزبل الشكر وال أفوت  ذلما ويرمحهما كما ربّياين صغًنا.أن يغفر 

 .كل الشكر والثناء  لدعواين كثًنا منجناحي ا الفضل بعد هللا عز وجل يف ذلمرودايت 

كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية  أصدقائي يف ادلشروع اخلاص شعبة علوم القرآن والتفسًنو  .6

 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية للبنات والبنٌن مجيعا

أحسن ادلقارئٌن  من النقصان واخلطأ يف كتابة ىذا البحث العلمي، فما ةوال يفوت الكاتب

وللمقارئٌن  ةب أن ينفع ىذا البحث العلمي للكاتإبقرتاحات إصالحية. عسى هللا ةبأن يقرتحوا للكات

 .عامة، آمٌن
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