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 الباب الثالث

 تقديم البحث وتحليله

 

 تقديم البحث - أ

 التصور العام لمحل التحقيق  .1

تعليم تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت للمعلم الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس ػتلو 

يف ناحية بنجرماسُت الشرقية جبغرايف، بناء على بياف مأخوذ عن اظتكتب اظتركزي لئلحصاء 

 .بنجرماسُت

ىي واحد منها يف  (بنجر الشرؽ، اإلسم الرشتي تبعا للقانوف)ناحية بنجرماسُت الشرقية 

أما وضع جغرايف ناحية بنجرماسُت الشرقية . مدينة بنجرماسُت، مديرية كاليمنتاف اصتنوبية، إندونيسيا

 :تنقسم على

 الوضع الدائرة .1

 حدود الدائرة . أ

 .الوالية ناحية بنجرماسُت الشرقية على األغبلب واليتها ػتدود للرب

 حدود اإلدارة . ب

 .اصتزء الشمالية حادت بناحية بنجرماسُت الشمالية .1

 .اصتزء اصتنوبية حادت بناحية بنجرماسُت اصتنوبية .2
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 .اصتزء الغربية حادت بناحية بنجرماسُت األوسط وناحية بنجرماسُت اصتنوبية .3

 .اصتزء الشرقية حادت مبديرية بنجر .4

 وسع الدائرة .2

 . كيلومًت مربع11,54: وسع كل الدائرة  -

 :دائرة القرية، يعٍت  (9)تشمل الدائرة تسعة  -

 .دائرة القرية كوريفاف .1

 .دائرة القرية كابوف بوؾتا .2

 .دائرة القرية فكافوراف رايا .3

 .دائرة القرية سوؾتي بيلوا .4

 .دائرة القرية فاموروس لوار .5

 .دائرة القرية فاؾتماؾتاف .6

 .دائرة القرية بانوا أؾتار .7

 دائرة القرية كارانج مكار .8

 .دائرة القرية سوؾتي لولوت .9

 

 تفسير الجاللين وصفوة التفاسيرتعليم  .2

 تفسير الجاللين وصفوة التفاسيرصورة الجانبية عن تعليم  ( أ
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 تعليم تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت للمعلم الشيخ اضتاج مدين نور مرعي فقد ابتدأ

 2012أكتوبر  (ذتانية وعشروف) 28سنة حىت  2011نوفمرب  (إثنا وعشروف) 22 منذ ليسانس

شارع أزتد ى مسجد التقووػتلو يف 1(2012 نوفمرب 3التحويل إىل يـو السبت ليلة منذ تاريخ )سنة 

 رمز بريدي ،3275043 0511اعتاتف ، 34. ت. ر،363رقم اؿ، 4,5ياين كيلومًت 

 .منتاف اصتنوبيةي مديرية كاؿ،ناحية بنجرماسُت الشرقية، اؿ دائرة القرية كابوف بوؾتا، 70235

 إشًتؾ مسجد التقوى بنجرماسُت أيضا بناء األمة يف تنفيذ العبادة وتعليم التقليدي 

كل ، علم التفسير اظتادة ىكل يـو األحد بعد اظتغرب إىل اظتنتوالتعليم . إستقامتاف، منهما التعليم

 ىبعد اظتغرب إىل اظتنتومعة كل يـو اًف، علم الحديث اظتادة ى بعد اظتغرب إىل اظتنتوميسيـو اخل

 اظتادة  بعد اظتغرب إىل اظتنتهيسبتكل يـو اؿ، (يس، الواقعة والملك)تالوة القرآن سورة اظتادة 

علم التفسَت للمعلم الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس، علم اضتديث للمعلم . تدريس القرآن

، تبلوة القرآف (كتاب اظتستعمل يعٍت جواىر البخاري)الشيخ اضتاج ػتمد غزايل مكري ليسانس 

للمعلم شركاين البكالوريوس، وتدريس القرآف للمعلم اضتاج ريسبلين  (يس، الواقعة واظتلك)سورة 

 .أشتوين

 يف تعليم التفسَت يعلم اظتعلم كتب اإلسبلمية متنوعة، بدأ من كتاب التفسَت، اضتديث 

 كتاب تفسَت اصتبللُت وصفوة اظتعلمتعليم تفسَت واضتديث إستعمل . (علم التجويد)وعلـو القرآف 

جبلؿ الدين اإلماـ وي  الدين االّ ؿجبلاإلماـ )التفاسَت، كتاباف ألفهما اإلماماف اصتبللُت 

                                                 
 .19.15، الساعة ( ـ2012 مارس 4بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة سركاين البكالوريوس، مشًتؾ التعليم، 1
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 أبواظتعلم كتاب صحيح مسلم ألفو تعليم اضتديث إستعمل . ػتمد علي الصابوين والشيخ (يالسيوط

 . النيسابوري القشَتي مسلم بن اضتجاج بن مسلم اضتسُت

 

 تركيب تنظيمي في مسجد التقوى يتجرماسين (ب

 اضتاج أزتد: رئيس اظتسجد  .1

 ب. الدكتورندوس أزتد برجي: سكرتارية اظتسجد  .2

 الدكتورندوس سانوسي: أمُت صندوؽ اظتسجد .3

 شتاف زركشي: مؤذف اظتسجد  .4

 اظتعلم اضتاج ريسبلين أشتوين: إماـ اظتسجد   .5

 :مؤمن اظتسجد  .6

 ػتمد إلياس (1

2عبد اهلل (2
 

 

 ترجمة المعلم ( ج

 الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس: اإلسم   .1

 ـ1952 يونيو 5تبلغا سبلبا، : اظتكاف والتاريخ اظتيبلد  .2

 سنة (56)ستة وستسوف : العمر  

                                                 
 .19.20، الساعة ( ـ2012 نوفمرب 26بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة اضتاج أزتد، مشًتؾ التعليم، 2
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 الرجل: اصتنس   .3

 ظتدرس أو ااظتعلم: اظتهنة   .4

 اإلسبلـ: الدين   .5

 ابن واحد و بنت واحدة: ولو. بإمرأة صاضتةتزوج : التزوج   .6

 .، الناحية أمونتاي اصتنويب4. ت.القرية تبلغا سبلبا، ر: العنواف   .7

 .9977 1925 0813أو  977 9799 0815: رقم اعتاتف   .8

 :اظتراحل الدراسية  .9

اظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية تبلغا سبلبا أمونتاي اصتنويب ىولو سوؾتي الشمايل كاليمنتاف  (1

 .1965اصتنوبية، اظتتخرج سنة 

 .1968تربية الدينية األولية، اظتتخرج سنة  أو اؿاظتدرسة الثانوية اضتكومية (2

 .1970تربية الدينية اضتكومية، اظتتخرج سنة  أو اؿاظتدرسة العالية اضتكومية (3

حامل البكالوريا جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية كاليمنتاف اصتنوبية، اظتتخرج سنة  (4

1975. 

 .1978حامل البكالوريا اللغة اإلؾتليزية أكاددييا لغة األجنبية جاكرتا، اظتتخرج سنة  (5

عامل الدعوة وأصوؿ الدين جامعة مدينة اظتنورة اإلسبلمية اظتملكة العربية السعودية، اظتتخرج  (6

 .1985سنة 
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 : اظتراحل حياة اظتنظمة .10

 تبلغا سبلبا أمونتاي اصتنويب ىولو سوؾتي (IKDN)سكرتارية إرتباط اآلصرة دار النجاح  (1

 .1974-1971الشمايل سنة 

 الشعبة أمونتاي اصتنويب ىولو سوؾتي (IPNU)نائب رئيس إرتباط الطبلب هنضة العلماء  (2

 .1970-1967الشمايل سنة 

نائب رئيس صتنة أعياد اإلسبلمية رشيدية خالدية أمونتاي ىولو سوؾتي الشمايل سنة  (3

1970-1972. 

 .1974-1972عضو عملي فيلق الطبلب سوريانتا أمونتاي ىولو سوؾتي الشمايل سنة  (4

 .1967عضو عملي حركة األنصار الفىت الشعبة أمونتاي ولو سوؾتي الشمايل سنة  (5

عضو عملي مدير غتلس الشيوخ الطبلب لكلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية  (6

 .1974-1971اضتكومية كاليمنتاف اصتنوبية سنة 

عضو غتلس الطبلب جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية كاليمنتاف اصتنوبية سنة  (7

1973-1975. 

 قوميسارية جامعة شريف ىداية (PMII) نائب رئيس حركة الطلبة اإلسبلمية اإلندونيسية (8

 .1978-1976اهلل اإلسبلمية اضتكومية جاكرتا سنة 

عضو عملي غتلس الشيوخ الطبلب لكلية أصوؿ الدين جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية  (9

 .1977-1976اضتكومية جاكرتا سنة 

 .1978-1976رئيس مؤسسة الدعوة فنوف اطتطوط القرآنية جاكرتا سنة  (10
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 .1978-1976سنة  (Hiqal Jaya)رئيس جامعة القارئ والقارئة جاكرتا رايا  (11

 يف مدينة  اظتنورة اظتملكة العربية السعودية (IKAM)رئيس إرتباط اآلصرة طبلب كاليمنتاف  (12

 .1982-1979سنة 

 يف مكة اظتكرمة اظتملكة العربية (IKRAKHA)رئيس إرتباط اآلصرة رشيدية خالدية  (13

 .1984-1980السعودية سنة 

 قوميسارية مدينة يف مدينة  اظتنورة (KMNU)نائب رئيس إرتباط الطبلب هنضة العلماء  (14

 .1983-1980اظتملكة العربية السعودية سنة 

 قوميسارية مدينة يف مدينة  (PPI)رئيس وزارة الطبعة والنشرة رتعية الطبلب اإلندونيسية  (15

 .1982-1980اظتنورة اظتملكة العربية السعودية سنة 

 .2001-1989سكرتارية مركز اظتؤسسة إرتباط اظتتخرج الشرؽ األوسط يف جاكرتا سنة  (16

 . حىت اآلف2008رئيس اظتؤسسة حتفيظ القرآف الكرًن إندونيسيا يف جاكرتا سنة  (17

قوميسارية األوىل شركة مسامهة ػتدودة فوترا ماس :  اظتراحل اظتهنة و عنواف اظتهنة  .11

 .7246610-021 كبايوراف باروا جاكرتا اصتنويب، اعتاتف 9/35فاسونا الشارع ىانج تواه 

 :اظتراحل اصتهادية  .12

مدرس ديانة ولغة العربية يف مدرسة الثانوية دار النجاح تبلغا سبلبا أمونتاي اصتنويب ىولو  (1

 .1975-1970سوؾتي الشمايل سنة 

مدرس ديانة ولغة العربية يف اظتعهد دار الرزتن جاكرتا، الرئاسة الشيخ اضتاج شكرا مأموف  (2

 .1978-1976سنة 
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الشيخ اضتاج إدىاـ . د.مدرس ديانة ولغة العربية يف جامعة دار اظتعارؼ جاكرتا، الرئاسة أ (3

 .1978-1977خالد سنة 

. د.ػتاضر دين اإلسبلـ يف جامعة عالية علم الًتبية اظتؤسسة دار اظتعارؼ جاكرتا، الرئاسة أ (4

 .1991-1987الشيخ اضتاج إدىاـ خالد سنة 

-1987الشيخ اضتاج إدىاـ خالد سنة . د.رئيس اظتدرسة دار اظتعارؼ جاكرتا، الرئاسة أ (5

2003. 

الشيخ اضتاج إدىاـ خالد يف غتاؿ اإلرتباط اظتؤسسة اضتكومة، قادة . د.مساعد شخضي أ (6

اجملتمع وعلماء لوالية جاوا الغربية وكاليمنتاف مع اإلرتباط بسفارة الدولة الشرؽ األوسط يف 

 .1994-1987جاكرتا سنة 

رئيس اظتؤسسة جامعة اإلسبلمية دار النجاح تبلغا سبلبا أمونتاي اصتنوب ىولو سوؾتي  (7

3. حىت اآلف1999الشمايل سنة 
 

 

 الكتب المراجعة في تعليم التفسير (   د

 يعٍت مدين نور مرعي ليسانس اضتاج الشيخالكتب اظتراجعة يف ىذا تعليم الرئاسة اظتعلم    

 من التفاسَت القّيمة اظتفيدة، إستعمل اظتعلم تفسَت اصتبللُت ألنو. تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت

انتشارا واسعا بُت اظتسلمُت، وعّم النفع بو ديار اظتسلمُت كافة، ظتا امتاز بو من عبارة شتهرة ينتشر امل

                                                 
 .20.30، الساعة ( ـ2012 سفتمرب 9بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة، اظتعلم، تمدين نور مرعي ليسافالشيخ  3
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 جامع وإستعمل اظتعلم صفوة التفاسَت ألنو. وجيزة، وأسلوب واضح بُّت، ليس فيو تعقيد وال غموض

 .لعيوف مايف التفاسَت الكبَتة اظتفصلة، مع اإلختصار والًتتيب، والوضوح والبياف

 

 منهج المعلم في تعليم تفسير الجاللين وصفوة التفاسير    (ه   

. وقد اشتهر الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس بُت مشًتكي التعليم يف بنجرماسُت

استخدـ اللغة السهولة يف الفهم للمشًتكي التعليم حيث يكونوف فامهُت عن مادة التعليم ويصبح 

ىذه يف بعض نظريات مشًتكي التعليم . غتلس تعليم التفسَت الذي ألقاه اظتعلم مشهورا يف اجملتمع

عن منهج استخدمو الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس كمعلمُت يف غتلس تفسَت اصتبللُت 

 :وصفوة التفاسَت 

 منهج اااضرة . أ

يف بياف مادة التفسَت أف الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس استخدـ منهجا ػتاضرة، 

 .بلغة سهولة الفهم، وبيانو غَت سريعة وال بطيئة

  منهج تررتة الكتاب . ب

ألف مصدر مادة التفسَت ىو كتاب تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت باللغة العربية فلفهم 

قبل إلقاء بياف مادة إما السورة أو  (اظتادة اليومية)اظتشًتكُت عنها بدأ اظتعلم ببياف تررتة الكتاب 

فهذه بعض نظرات اظتشًتكُت تعليم عن منهج الًترتة ألقاه الشيخ اضتاج مدين نور مرعي . اآليات

 :ليسانس يعٍت 
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ترجم الشيخ اضتاج . منهج اظتعلم مؤثر صتميع مشًتكُت الذي ليس رتيعهم ناطقُت بالعربية

 .مدين نور مرعي ليسانس تلك اظتادة مث بياف إعراب الكلمات

فالشيخ . منهج اظتعلم يف الًترتة إىل اإلندونيسية بأحسن اللغة وأتقاهنا وأحسن مفهومها

وىذا من مزية . اضتاج مدين نور مرعي ليسانس يقرأ الكتاب بالشكل الكامل مث يستمر بًترتتو

 .الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس وأنو قد تعلم العربية حىت إىل ببلد الشرؽ األوسط

 منهج السؤاؿ واصتواب. ج

 منهج السؤاؿ واصتواب ػتتاج إليو كثَتا صتميع اظتشًتكُت، وىذا كما نظره الكاتب حُت 

 :فهذه بعض نظرات اظتشًتكُت عن منهج السؤاؿ واصتواب، يعٍت . إشًتؾ تعليم التفسَت

 منهج السؤاؿ واصتواب كما يراد الكاتب ىو اااورة، أي ليس أحد من اظتشًتكُت أف يفهم 

كل ما يقولو اظتعلم، ال سيما يف اضتياة اليومية فيجدوا كثرة اظتشكبلت، وحيتاج إىل اصتواب مبنهج 

ؿتو يف تعليم التفسَت وجد الكاتب من سأؿ عن . السؤاؿ واصتواب إىل اظتعلم أو إىل من لو العلم

 .اظتسألة اليومية فأجاب اظتعلم يف تلك الفرصة عما سأؿ ذلك اظتشًتؾ

 

 مادة تعليم تفسير القرآن. و

مادة تعليم تفسَت القرآف ينطوي على السورة واآليات اليت تبيعا لنظاـ خاص أو بناء على 

 .التمسيد يف اظتصحف

 7: المادة عن سورة الفاتحة (1
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 :يبين المعلم  

طريق  اطتبلصة أف ىذه اآليات يقص مدين نور مرعي ليسانس اضتاج الشيخشرح اظتعلم 

من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من اظتبلئكة والنبيُت والصديقُت والشهداء والصاضتُت، الذين 

 .ومراده ليصَت اظتسلموف الذين يشكروف بنعمة اهلل تعاىل ويطيعوف األوامر دائما. أطاعوؾ وعبدوؾ

 :في تفسير القرآن العظيم  

: (غَت اظتغضوب عليهم ). باعتداية ويبدؿ من الذين بصلتو: (صراط الذين أنعمت عليهم)

وىم النصارى ونكتة البدؿ إفادة أف اظتهتدين ليسوا يهود وال (: الضالُت). وغَت: (وال ) .وىم اليهود

نصاري واهلل أعلم بالصواب وإليو اظترجع واظتآب وصلى اهلل على سيدنا ػتمد وعلى آلو وصحبو 

 4.وسلم تسليما كثَتا دائما وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 
 71-67: المادة عن سورة البقرة (2

    

     

    

      

      

     

       

      

     

       

                                                 
   .3، ص تفسَت القرآف العظيم،  اإلمامُت اصتليلُت4
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 :يبين المعلم

يف زمن اضتاضر كثَت ما ال يستخدـ . (علم اظتواريث) بعلم الفرائض 69علق اظتعلم األية 

وتوزيع اظتواريث بغَت . ىذا العلم، وطريقة التوزيع اظتواريث يعٍت يف السر لئبل يعرؼ أىلو البعيد

 .وىذا من عبلمة الساعة كما قاؿ اظتعلم. الفرائض يسبب اطتصومة بُت األقربة

وعلق اظتعلم صفة اليهودي العنيد . شرح اظتعلم أف ىذا صفة اليهودي العنيد" لوهنا"كلمة 

باظتعاندين يف زمن اضتاضر، وبُت اظتعلم أف اظتعاندين يف زمن اضتاضر ليس من اظتساكُت واصتاىلُت، 

 .ولكن من الشاىرين واظتاىرين، واظتعاندين يزعموف بصحة أقواعتم وال يقبلوف أقواؿ الغَت

 :في صفوة التفاسير

إىل هناية  (67) من آية (كادوا يفعلوفوما .. إىل .. وإذ قاؿ موسى لقومو): قاؿ اهلل تعاىل

 (. 71)آية 

 :المناسبة
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ظتا ذكر تعاىل بعض قبائح اليهود وجرائمهم، من نقض اظتواثيق، واعتدائهم يف السبت، 

ودتردىم على اهلل عز وجل ىف تطبيق شريعتو اظتنزلة، أعقبو بذكر نوع آخر من مساوئهم، أال وىو 

ؼتالفتهم لؤلنبياء وتكذيبهم عتم، وعدـ مسارعتهم المتثاؿ األوامر اليت يوحيها اهلل إليهم، مث كثرة 

عليو السبلـ،  (موسى)اللجاج والعناد للرسل صلوات اهلل عليهم، وجفاؤىم ىف ؼتاطبة نبيهم الكرًن 

 . إىل آخر ما ىنالك من قبائح ومساوئ اتصف هبا اليهود

 :اللغة

 واظتعٌت على (كفوا أحد) مثل (ىزوا)السخرية بضم الزاي وقلب اعتمزة واوا :  اعتزؤ(ىزوا)

حذؼ مضاؼ أي أتتخذنا موضع ىزؤ، أو حيمل اظتصدر على معٌت اسم اظتفعوؿ أي أجتعلنا مهزوءاً 

الفتية السن اليت مل حتمل  (البكر)اعترمة اظتسنة اليت كربت وطعنت يف السن، :  الفارض(فارض)بنا 

 . بعد، ومل يلقحها الفحل لصغرىا

 (فاقع) وسط ليست مبسنة وال صغَتة، وقيل ىى اليت ولدت بطنا أو بطنُت، (عواف)

أزتر قاف أي شديد اضتمرة، : أصفر فاقع أي شديد الصفرة كما يقاؿ: شدة الصفرة يقاؿ: الفقوع

دابة ذلوؿ أي ريضة :  أي مذللة للعمل يقاؿ(ذلوؿ)وىو نظَت النصوع يف البياض : قاؿ الطربي

 من السبلمة أي (مسلمة) أي مل تذلل إلثارة األرض أي ضترثها (ال ذلوؿ)زالت صعوبتها فقولو 

ال شية ): اللمعة اظتخالفة لبقية اللوف األصلي، قاؿ الطربي:  الشية(شية)خالصة ومربأة من العيوب 

 . أي ال بياض وال سواد خيالف لوهنا(فيها

 معجزة إحياء الميت وقصة البقرة
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كاف رجل من بٍت إسرائيل : "روى ابن أيب حامت عن عبيدة السلماين قاؿ: ذكر القصة

عقيما ال يولد لو، وكاف لو ماؿ كثَت، وكاف ابن أخيو وارثو، فقتلو مث احتملو ليبل، فوضعو على باب 

رجل منهم، مث أصبح يدعيو عليهم حىت تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقاؿ ذوو الرأى منهم 

عبلـ يقتل بعضنا بعضا وىذا رسوؿ اهلل فيكم؟ فأتوا موسى عليو السبلـ فذكروا ذلك لو : والنهى

ولو مل يعًتضوا ألجزأت عنهم أدىن بقرة، ولكنهم :  قاؿ(إف اهلل يأمركم أف تذحبوا بقرة): فقاؿ

شددوا فشدد اهلل عليهم، حىت انتهوا إىل البقرة اليت أمروا بذحبها، فوجدوىا عند رجل ليس لو بقرة 

واهلل ال أنقصها من ملء جلدىا ذىبا، فاشًتوىا مبلء جلدىا ذىبا، فذحبوىا فضربوه : غَتىا، فقاؿ

ىذا وأشار إىل ابن أخيو، مث ماؿ ميتا، فلم يورث قاتل : من قتلك؟ قاؿ: ببعضها فقاـ حيا، فقالوا

 ". فأخذوا الغبلـ فقتلوه"ويف رواية " بعد

 :التفسير

 أي اذكروا يا يٍت إسرائيل حُت قاؿ (وإذ قاؿ موسى لقومو إف اهلل يأمركم أف تذحبوا بقرة)

 أي فكاف جوابكم الوقح (قالوا أتتخذنا ىزوا)إف اهلل يأمركم أف تذحبوا بقرة : لكم نبيكم موسى

أي ألتجئ إىل اهلل أف . (قاؿ أعوذ باهلل أف أكوف من اصتاىلُت)أهتزأ بنا يا موسى : لنبيكم أف قلتم

  .أكوف ىف زمرة اظتستهزئُت اصتاىلُت

قاؿ إنو ) أي ما ىي ىذه البقرة؟ وأي شئ صفتها؟ (قالوا ادع لنا ربك يبُت لنا ما ىي)

 (عواف بُت ذلك) أي ال كبَتة ىرمة، وال صغَتة مل يلقحها الفحل (يقوؿ إهنا بقرة ال فارض وال بكر

 أي افعلوا ما أمركم بو ربكم وال تتعنتوا وال (فافعلوا ما تؤمروف)أي وسط بُت الكبَتة والصغَتة 

  .تشددوا على أنفسكم، فيشدد اهلل عليكم
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 أي ما ىو لوهنا ىل ىو أبيض أـ أسود؟ أـ غَت ذلك؟ (قالوا ادع لنا ربك يبُت لنا ما لوهنا)

 أي أهنا بقرة صفراء شديدة الصفرة، حسن (قاؿ إنو يقوؿ إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين)

  .منظرىا، تسر كل من رآىا

 أعادوا السؤاؿ عن حاؿ البقرة بعد أف عرفوا سنها (قالوا ادع لنا ربك يبُت لنا ما ىي)

أو وسطا، وبالصفرة  (عواناً )ولوهنا، ليزدادوا بيانا لوصفها، مث اعتذروا بأف البقر اظتوصوؼ بكونو 

وإنا إف ) أي التبس األمر علينا فلم ندر ما البقرة اظتأمور بذحبها؟ (إف البقر تشابو علينا)الفاقعة كثَت 

 أي سنهتدي إىل معرفتها إف شاء اهلل، ولو مل يقولوا ذلك مل يهتدوا إليها أبدا، (شاء اهلل ظتهتدوف

.  كما ثبت ذلك ىف اضتديث الصحيح

 أي ليست ىذه البقرة (قاؿ إنو يقوؿ إهنا بقرة ال ذلوؿ تثَت األرض وال تسقي اضترث)

 أي سليمة من العيوب، ليس فيها (مسلمة ال شية فيها)مسخرة ضتراثة األرض، وال لسقاية الزرع 

 أي اآلف بينتها لنا بيانا شافيا، ال (قالوا اآلف جئت باضتق )لوف آخر خيالف لوهنا، فهي صفراء كلها 

 لغبلء ذتنها أو خوؼ (فذحبوىا وما كادوا يفعلوف )غموض فيو وال لبس، قاؿ تعاىل إخبارا عنهم 

 .مث أخرب تعاىل عن سبب أمرىم بذبح البقرة، وعما شهدوه من آيات اهلل الباىرة.. الفضيحة

 :البالغة

 من إجياز القرآف وإبداعو أف حذؼ من صدر ىذه (فذحبوىا وما كادوا يفعلوف): قولو تعاىل

فطلبوا البقرة اصتامعة لؤلوصاؼ السابقة، : اصتملة، رتلتُت مفهومتُت من نظم الكبلـ والتقدير

. وحصلوىا، فلما اىتدوا إليها ذحبوىا، وىذا من اإلجياز باضتذؼ اللطيف، ألف الفهيم يدركو
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 79-78: المادة من سورة البقرة .3

    

     

       

   

      

     

    

    

     

 78األية :يبين المعلم 

يف عهدنا اليـو . يبُت اظتعلم أف اليهود مشهور بالذكاء واطتيانة أوالغش يف أي عمل كاف 

كل مسلم يف العامل . مثبل، صنع اليهود الفلم فيو إىانة أو إذالؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

، حيتج أربعُت بلدا من ببلد اإلسبلـ ويطلبوف اظتسؤولية من الواليات . يلوموف ىذا الفلم إىل اليـو

أوؿ الببلد الذي حيتج ىذا الفلم ىو ليبيا، الذي فيو الشدة فيموت . اظتتحدة األمريكية أو اليهود

 .أربع شحص، أحدىم سفَت الواليات اظتتحدة األمريكية لليبيا وثبلث من حارسة

يف عهدنا اليـو مثبل، .  يبُت اظتعلم أيضا عن اليهود الذي يتظاىر علما بل اليعلم مايقوؿ

كثَت من العامل الذي قل علمو يفتح غتلس التعليم أو يلقى التوصية أو التعليمية ولكنو اليعلم العلم 

الغرض منهم ألف يكونوا . واظتعرفة إال قليبل منو، بل خيطئ يف قراءة آية القرآف وأحاديث النبوية

بعيد، بعيد جدا من أسفلنا . مشهور عند الناس ويروا يف التليفزيوف فأخَتا غرضهم للفلوس واألمواؿ
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وىم . الذين يلقوف أو يبلغوف العلم واظتعرفة على حسب اإلنصاؼ على قلة العلم اظتلقى أو اظتبلوغ

 . ولكنهم يبلغوف العلم واظتعرفة لنيل رضى اهلل وحده. يطلبوف األمواؿ او اصتزاء

 

 

 79األية : يبين المعلم

 يبُت اظتعلم بعبلقة ىذه األية إىل الزمن اضتاضر حيث وجدنا اظترء يفعل كل طرؽ إىل الغاية 

الدنياوية حيث يصدؽ الكذب ويكذب الصدؽ ؿتو القاضي يف ىذا الزمن يصدؽ الكذب لعدة 

ىذا الطرؽ خطأ ألف النيب صلى اهلل عليو . من النقود أو يقبل األشياء لتخفيف العقاب وغَتىم

لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  : رضي اهلل عنهما قاؿ العاص عن عبد اهلل بن عمرو بن: وسلم 

 5.وسلم الراشي واظترتشي

 وقد أثبت اإلسبلـ أف يصدؽ الصدؽ ويكذب الكذب ؿتو يف تقسيم اظتواريث أف يقسم 

وإستخداـ علم . وقاؿ اظتعلم اإلقساـ اظتواريث العادؿ يعٍت كما بُت يف علم الفرائض. بنصيبهم

الفرائض إلجتناب اطتصومة بُت األقارب وعدـ اإلتفاؽ بينهم إال عن تراض بينهم مثل ىذا نصيب 

 .فبلف وىذا نصيب فبلف

 :وصية المعلم 

                                                 
5
العريب،  الًتاث إحياء دار- بَتوت )، الًتمذي سنن الصحيح اصتامعالسلمي،  الًتمذي عيسى أبو عيسى بن ػتمد  

، 2313، ر (الفكر، دت دار- بَتوت )، ماجو ابن سننالقزويٍت،  عبداهلل أبو يزيد بن ؛ ػتمد623، ص 3، ج 1337، ر (دت
، 2، ط 6532، ر (ـ1999 - ىػ1420الرسالة،  مؤسسة: دـ)، حنبل بن أزتد اإلماـ مسندحنبل،  بن ؛ أزتد775، ص 2ج 
     (اظتكتبة الشاملة). 87، ص 11ج 
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أف الناس أف يتخذ قليبل من أوقاهتم إلتباع غتل التعليم الدينية ولسماعو لسعادة أخراهتم  

 .ألف اهلل سبحانو وتعاىل ومبلئكتو اليسئلوف عن أمواعتم بل يسئلوف عن أعماعتم

 

 

 :في صفوة التفاسير

 من آية (وويل عتم ؽتا يكسبوف.. إىل .. ومنهم أميوف ال يعلموف الكتاب): قاؿ اهلل تعاىل

 (.79)إىل هناية آية  (78)

 أي ومن اليهود طائفة من اصتهلة العواـ، الذين ال (ومنهم أميوف ال يعلموف الكتاب)

 أي ليس (إال أماين)يعرفوف القراءة والكتابة، ليطلعوا على ما يف التوراة بأنفسهم، ويتحققوا مبا فيها 

عتم علم بالتوراة، إال ما ىم عليو من األماين اطتادعة، اليت مناىم هبا أحبارىم، من أف اهلل يعفو 

عنهم ويرزتهم، وأف النار لن دتسهم إال أياما معدودة، وأف آباءىم األنبياء يشفعوف عتم، وأهنم أبناء 

 أي وما ىم على يقُت (وإف ىم إال يظنوف)اهلل وأحباؤه، إىل غَت ما ىنالك من األماين الفارغة 

  .!!ثابت من أمر دينهم، بل ىم مقلدوف لآلباء، تقليد أىل العمى والغباء

مث ذكر تعاىل جردية أولئك الرؤساء اظتضلُت، الذين أضلوا العامة ىف سبيل حطاـ الدنيا فقاؿ 

 أي ىبلؾ وعذاب ألولئك األشقياء الفجار، الذين (فويل للذين يكتبوف الكتاب بأيديهم): سبحانو

 أي يقولوف ألتباعهم (مث يقولوف ىذا من عند اهلل)حرفوا التوراة، وكتبوا تلك اآليات اارفة بأيديهم 

ىذا الذي جتدونو ىو من نصوص التوراة، اليت أنزعتا اهلل على موسى عليو السبلـ، مع أهنم : األميُت

  .كتبوىا بأيديهم، ونسبوىا إىل اهلل كذبا وزورا
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فويل عتم ؽتا كتبت  ) أي لينالوا بو عرض الدنيا وحطامها الفاين(ليشًتوا بو ذتنا قليبل)

وويل عتم ؽتا  ) أي فهبلؾ ودمار، وشدة عذاب عتم، على ما فعلوه من حتريف كبلـ اهلل(أيديهم

 . أي وويل عتم ؽتا يصيبوف من اضتراـ والسحت(يكسبوف

 

 124: المادة من سورة البقرة .4

   

     

     

       

      

 :يبين المعلم

علق اظتعلم ىذه األية مبا وقع يف الزمن اضتاضر حيث قاؿ بعدـ الشاجع يعاند السلطاف 

واشتهر النيب . الظامل كما فعلو النيب إبراىيم عليو السبلـ يعاند سلطة اظتالك الظامل منرود لعنة اهلل

إبراىيم عليو السبلـ كذلك يف صربه عند الببليا منها بناء الكعبة وأذبح إبنو النيب إشتاعيل عليو 

فصفة النيب إبراىيم عليو السبلـ الصابر يزاؿ يف أنفس الناس يف الزمن اضتاضر حُت . السبلـ وغَتمها

 .أصاهبم الببلء منهم اللصوصية واجملاعة واضتريقة ومعطى بالفيضاف وغَتىم

 :وصية المعلم

أف النيب إبراىيم عليو السبلـ أحق الطاعة إىل اهلل تعاىل فيستمر هبا نبينا الكرًن ػتمد صلى 

اهلل عليو وسلم، وأوصى بتقوى اهلل أي إمتثاؿ عوامره وإجتناب نواىي، فإذا مل يعرؼ فاسئلوا إىل 

 .7:  وسورة األنبياء 43 : النحلالعارؼ أو العامل كما قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن سورة 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِإالَّ رَِجاالً نُّوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَُلواْ أَْىَل الذِّْكِر ِإف ُكنُتْم الَ تَػْعَلُموَف 
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وىذه اآلية وإف كاف سببها خاصا بالسؤاؿ عن حالة الرسل اظتتقدمُت من أىل الذكر وىم 

فإهنا عامو فيكل مسألة من مسائل الدين أصولو وفروعو إذا مل يكن عند اإلنساف علم ، أىل العلم

منها أف يسأؿ من يعلمها، ففيو األمر بالتعلم، والسؤاؿ ألىل العلم، ومل يؤمر بسؤاعتم إال ألنو جيب 

بأىل الذكر والعلم هني عن سؤاؿ اظتعروؼ  عليهم التعليم واإلجابة عما علموه، ويف ختصيص السؤاؿ

 ...... بالصوابواهلل أعلم .باصتهل وعدـ العلم، وهني لو أف يتصدى لذلك

 :في صفوة التفاسير

 ( قاؿ ال يناؿ عهد الظاظتُت..إىل .. وإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات فأدتهن): قاؿ اهلل تعاىل

.  من سورة البقرة( 124)من آية 

 :المناسبة

بعد أف ذكر اهلل تعاىل نعمو على بٍت إسرائيل، وكيف كانوا يقابلوف النعم بالكفر والعناد، 

أيب األنبياء، الذي يزعم اليهود والنصارى انتماءىم إليو، ولو كانوا  (إبراىيم)وصل حديثهم بقصة 

ودخوعتم يف دينو القوًن، ألنو من ولد  (ص)صادقُت لوجب عليهم اتباع ىذا النيب الكرًن ػتمد 

إشتاعيل عليو السبلـ، فكاف أوىل باالتباع والتمسك بشريعتو اضتنيفية السمحة، اليت ىي شريعة 

 . اطتليل عليو السبلـ

 : اللغة

 (إماما ) أتى هبن على وجو التماـ والكماؿ(فأدتهن)االختبار :  امتحن واالبتبلء(ابتلى)

 .القدوة الذي يؤمت بو يف األقواؿ واألفعاؿ: اإلماـ

: التفسير
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 أي اذكر يا ػتمد حُت اخترب اهلل عبده إبراىيم (وإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات فأدتهن)

قاؿ إين جاعلك للناس )فقاـ هبن خَت قياـ " أوامر ونواه"اطتليل، وكلفو جبملة من التكاليف الشرعية 

قاؿ ومن )إين جاعلك يا إبراىيم قدوة للناس، ومنارا يهتدي بك اطتلق :  أي قاؿ لو ربو(إماما

 أي ال (قاؿ ال يناؿ عهدي الظاظتُت)واجعل يا رب أيضا أئمة من ذرييت :  أي قاؿ إبراىيم(ذرييت

 .يناؿ ىذا الفضل العظيم أحد من الكافرين

 :البالغة

 تشريف لو عليو السبلـ، وإيذاف بأف ذلك (ابتلى إبراىيم ربو)التعرض لعنواف الربوبية 

االبتبلء تربية لو، وترشيح ألمر خطَت، واظتراد أنو سبحانو عاملو معاملة اظتخترب، حيث كلفو بأوامر 

.  ونواىي، يظهر هبا استحقاقو لئلمامة العظمى

: ةالفائد

 واجب التصاؿ الفاعل بضمَت يعود على (ابتلي إبراىيم ربو): تقدًن اظتفعوؿ يف قولو

 .اظتفعوؿ، فلو قدـ الفاعل لـز عود الضمَت على متأخر لفظاً ورتبة، وىذا ال يصح

 

 221: المادة عن سورة البقرة .5
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 :يبين المعلم

علق اظتعلم ىذه األية مبا حدث يف زمن اضتاضر وما وقع يف اجملتمع، أي ما وقع حوؿ 

النكاح اظتديرية بليتار الوالية جاوا الشرقية حيث حدث فيو أف األخ الكبَت يف أحد األعلة وىو غَت 

مسلم ينكح اظتسلمة وأختو الكبَت يف أحد األعلة وىو غَت مسلم ينكح اظتسلمة وأختو الصغَت 

فلما ىذا حدث؟ فاصتواب أهنم . اظتسلمة تنكح غَت اظتسلم، فهذا طبعا النكاح بُت األدياف

 من سورة البقرة واألختار فيو أهنم ينكحوف أزواجهم اظتختلفُت 221اليعلموف ما هنى اهلل يف األية 

 .يف الدين ألمواعتم ورتلهم ونسبهم

: اظترأة ألربع تنكح: " قاؿ عن أيب ىريرة رضي اللَّو تعاىل عنوقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

  6."يداؾ  بذات الّدين تربت فاظفر: ظتاعتا وضتسبها وصتماعتا ولدينها

من تزوج امرأة لعزىا مل  ":قاؿ عن أنس رضي اهلل عنوصلى اهلل عليو وسلم أيضا وقاؿ النيب 

يزده اهلل إال ذال، و من تزوجها ظتاعتا مل يزده اهلل إال فقرا، ومن تزوجها ضتسنها مل يزده اهلل إال دناءة، 
                                                 

ر  ،       ( ـ1987 - ى 1407، دار الشعب - القاىرة)،  البخاريصحيح ػتمد بن إشتاعيل بن إبراىيم البخاري، 6
 دار اصتيل  -بَتوت)، صحيح مسلم، أبو اضتسُت مسلم بن اضتجاج بن مسلم القشَتي النيسابوري ؛9، ص 7ج ، 1ط ، 5090
 سنن الدار، علي بن عمر أبو اضتسن الدارقطٍت البغدادي؛ 175، ص 4، ج 3708، ر (، دتدار األفاؽ اصتديدة+ بَتوت 

 السجستاين داود أبو األشعث بن سليماف؛ 302، ص 3، ج 212، ر (ـ1966 –  ى1386 دار اظتعرفة،  -بَتوت)، قطٍت
 سننالنسائي،  الرزتن عبد أبو شعيب بن  ؛ أزتد624، ص 1، ج 2047، ر (الفكر، دت دار: دـ)، داود أيب سنناألزدي، 
 أبو يزيد بن ؛ ػتمد68، ص 2، ج 2، ط 3230، ر (ـ1986 -  ىػ1406اإلسبلمية،  اظتطبوعات مكتب- حلب )، النسائي
 موسى بن علي بن اضتسُت بن ؛ أزتد597، ص 1، ج 1858، ر (الفكر، دت دار- بَتوت )، ماجو ابن سننالقزويٍت،  عبداهلل

. 79، ص 7، ج 13244، ر (ـ1994 –  ىػ1414الباز،  دار مكتبة- اظتكرمة  مكة)، الكربى البيهقي سننالبيهقي،  بكر أبو
  (اظتكتبة الشاملة)
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و من تزوج امرأة مل يتزوجها إال ليغض بصره أو ليحصن فرجو أو يصل رزتو بارؾ اهلل لو فيها، و 

 7."بارؾ عتا فيو

مث ووصى اظتعلم ينبغي أف . وزاد اظتعلم أف اظتسلمة السوداء خَت من مشركة بيضاء اصتميلة

 .واظتسلم أف خيتار زوجاتو خَت اما. ينتحط يف إختيار الزوجات للمستقبل السعيد

 في تفسير صفوة التفاسير

 من آية (ويبُت آياتو للناس لعلهم يتذكروف.. إىل .. وال تنكحوا اظتشركُت حىت يؤمنوا)

 من سورة البقرة( 221)

كانوا أو  وثنيُت–  أي وال تزوجوا بناتكم من اظتشركُت (وال تنكحوا اظتشركُت حىت يؤمنوا)

 أي وألف (ولعبد مؤمن خَت من مشرؾ ولو أعجبكم )حىت يؤمنوا باهلل ورسولو– أىل كتاب 

تزوجوىن من عبد مؤمن، خَت لكم منأف تزوجوىن من حر مشرؾ، مهما أعجبكم يف اضتسب 

أي أولئك اظتذكوروف من اظتشركُت واظتشركات، الذين ( أولئك يدعوف إىل النار )والنسب واصتماؿ

 عليكم مصاىرهتم ومناكحتهم، يدعونكم إىل ما يوصلكم إىل النار، وىو الكفر والفسوؽ حرمت

 أي ىو تعاىل يريد بكم (واهلل يدعو إىل اصتنة واظتغفرة بإذنو )فحقكم أال تتزوجوا منهم وال تزوجوىم

                                                 
، 3، ج 2342، ر (ى 1415اضترمُت،  دار- القاىرة )، األوسط اظتعجمالطرباين،  أزتد بن سليماف القاسم أبو 7

، ط (ـ1405العريب،  الكتاب دار- بَتوت )، األصفياء وطبقات األولياء حليةاألصبهاين،  اهلل عبد بن أزتد نعيم أبو؛ 21ص 
 الكتب دار- بَتوت )، الشريف اضتديث من والًتىيب الًتغيبػتمد،  أبو اظتنذري القوي عبد بن العظيم ؛ عبد245، ص 5، ج 4

 األقواؿ سنن يف العماؿ كنزاعتندي،  اظتتقي الدين حساـ بن ؛ علي30، ص 3، ج 1، ط 2956، ر (ـ1417العلمية، 
األلباين،  نوح اضتاج بن الدين ناصر ؛ ػتمد327، ص 16، ج 44589، ر (ـ 1989 الرسالة،  مؤسسة- بَتوت )، واألفعاؿ
/ ىػ 1412اظتعارؼ،  دار: السعودية العربية اظتمكلة - الرياض)، األمة يف السيئ وأثرىا واظتوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة
، (ااظتعرفة، دت دار: دـ )الدين،  علـو حامد، إحياء أبو الغزايل ػتمد بن ؛  ػتمد168، ص 3، ج 1، ط 1055، ر (ـ1992

 (اظتكتبة الشاملة). 38، ص 2ج 
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ويبُت آياتو  )ما فيو سعادتكم، وىو العمل الذي يوجب اصتنة ومغفرة الذنوب اطتَت ويدعوكم إىل

 أي يوضح حججو وأدلتو للناس، ليتذكروافيميزوا بُت اطتَت والشر واطتبيث (للناس لعلهم يتذكروف

. والطيب

 

 تفسير الجاللين وصفوة التفاسير تعليم في إشتراكمشتركين أغراض ال. ز

تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت حسب نتائج  تعليم يف إشًتاؾشًتكُت أما أغراض امل 

 :البحث الذى فاعلو الكاتب مقابلة مباشرة، تنقسم إىل ستة

 زيادة العلم واظتعرفة .1

زيادة العلم واظتعرفة ال سيما يف الشؤوف الدينية حيث كاف جاىبل فيكوف عاظتا، ويزيد 

 8.اضتماسة يف طلبة العلم الديٍت ال سيما ناحية تفسَت القرآف الكرًن

الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس نافعا يف اضتياة العلم عن تقسَت القرآف الىت القاه 

 9.اليومية، ألف العلم واظتعرفة عن تفسَت القرآف يعُت اإلنساف يف فهم القرآف

ومن ناحية أخرى الغرض اظتهم يف إشًتاؾ تعليم تفسَت القرآف وزيادة العلم واظتعرفة أف اللغة 

العربية، ألف اللغة العربية ولغة القرآف ولغة كتاب التفسَت إستخدمو الشيخ اضتاج مدين نور مرعي 

                                                 
و اضتاج عارفُت، . 20.30، الساعة ( ـ2012 سفتمرب 9بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة مرجاين، مشًتؾ التعليم، 8
 . 19.15، الساعة ( ـ2012 دشترب 2بنجرماسُت، )، اظترجع السابق
 . 20.30، الساعة ( ـ2012 مارس 4بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة سيت مرًن، مشًتؾ التعليم، 9
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فطلبة العلم واظتعرفة عن دين اإلسبلـ ليس نافعا للحياة الدنيوية فقط بل نافعا كبَتا يف . 10ليسانس

 11.اضتياة األخروية

، ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 12العلم واظتعرفة عن تفسَت القرآف ىو غرض أوؿ

تركت فيكم أمرين لن :  وحدثٍت عن مالك انو بلغو اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:يقوؿ

 13.تضلوا ما دتسكتم هبما كتاب اهلل وسنة نبيو

العلم واظتعرفة عن دين اإلسبلـ واجب لكل مسلم، فالتفسَت القرآف مهم يف طلب فيكوف 

14.مبينا وسرحا ظتصدر اإلسبلـ األوؿ
 

 زيادة اإلدياف عن اإلسبلـ .2

زيادة اإلدياف عن اإلسبلـ بواسلة التعليم الديٍت مكثفا مستمرا ؿتو تعليم تفسَت القرآف حُت 

فيغرض . الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانسيدرس تفسَت السور واآليات القرآنية الذي ألقاه 

15.اظتشًتكُت يف إشًتاؾ تعليم تفسَت القرآف لتقوية اإلدياف وأداء العبادات أف يكوف ؽتا كاف
 

 إثبات بركة العلم .3

بركة العلم متعلقة بالنية، إذا نوى القلب إرادة إثباة الربكة من العلم، فالفهم عن العلم من 

 16.التعليم الـز مع الغرض لفهم كتاب تفسَت اصتبللُت وصفوة التفاسَت الـز موصوؿ

                                                 
 .20.30، الساعة ( ـ2012 مارس 18بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة شتاف زركاشي، مشًتؾ التعليم، 10
 .19.15، الساعة ( ـ2012 سفتمرب 11بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة حنبايل، مشًتؾ التعليم، 11
 .اظترجع السابق مرجاين، 12
. 899، ص 2، ج (مصر – دارإحياء الًتاث العريب)موطأا إلماـ مالك، ،  مالك بن أنس أبوعبداهلل األصبحي13

 (اظتكتبة الشاملة)
 .اظترجع السابق شتاف زركاشي، 14
 .اظترجع السابق اضتاج عارفُت، 15
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 إبتغاء مرضاة اهلل .4

 17.تعليم تفسَت القرآف مع النية إلبتغاء مرضاة اهللكلما عمل يف خَت ؿتو إشًتاؾ 

 تدبر القرآف .5

اإلشًتاؾ يف تعليم تفسَت القرآف وسيلة لتدبره ألف يف تعليم تفسَته حكاـ ومواعظ وإرشادة 

 18.اظتشتملة يف كل سوره وآياتو

 التبليغ للمجتمع .6

وإذا زتل من الشيخ اضتاج مدين نور مرعي ليسانس فأداه للغائبُت، ليكوف تعليم تفسَت 

 19.القرآف منتشرا يف غتتمع كاليمنتاف اصتنوبية

 

 نظرات المشتركين على مادة التعليم . ح

 تشتمل السور واآليات اليت إختارىا اظتعلم لبياهنا واستخدـ اظتعلم كتاب تفسَت اصتبللُت 

وصفوة التفاسَت ومها بالعربية، فتفسَت اصتبللُت ينتهج باظتنهج اإلرتايل الذي يبُت معٌت اآليات إرتاال 

إما تفسَت صفوة التفاسَت ينتهج باظتنهج التحليلي . دوف إتباعو ببياف أسباب النػزوؿ واظتفردات

ويشتمل ناجية اللغات، وأسباب النػزوؿ ومناسبة اآليات مث بياف التفسَت، واستمر ببياف الببلغة 

                                                                                                                                      
 .اظترجع السابق مرجاين، 16
.20.30، الساعة ( ـ2012 أفريل 22بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة اظتعلم اضتاج ريسبلين أشتوين، مشًتؾ التعليم، 17

  
18

 .20.30، الساعة ( ـ2012 أكتوبر 28بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة إشتاعيل، مشًتؾ التعليم،  
19

 . 20.30، الساعة ( ـ2012 نوفمرب 21بنجرماسُت، )، مقابلة مباشرة سوفييانتوا، مشًتؾ التعليم،  
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ولكن ناحية الببلغة من كتاب صفوة التفاسَت مل يبُت إىل . ويزيده بالتنبيو والفائدة مث اللطيفة

 :فهذه ىي بعض نظرات اظتشًتكُت عن تلك اظتادة. اظتشًتكُت

 مادة تعليم تفسَت القرآف ىو من أحسن اظتادات ألهنا يعُت اظتشًتكُت لفهم تفسَت اآليات 

 ـ 2011اظتادة اليت بلغها اظتعلم يف تعليم تفسَت القرآف سهولة يف الفهم منذ عاـ .والسور القرآنية

تبدأ اظتادة من سورة الفاحتة يف تفسَت اصتبللُت مث يستمر اظتادة إىل سورة البقرة يف تفسَت صفوة 

ويكمل اظتعلم بيانو التفسَتية ببياف .  من سورة البقرة221التفاسَت فحىت اآلف تكوف اظتادة أية 

 .األسباب النػزوؿ

 


