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 التفسير المدرسي للحاج عمر بكري
ه(اتهج التفسير واتجاها)دراسة عن من  

 
 علميبحث 

 
 

 علوم اإلنسانيةالإلى كلية أصول الدين و  مقدم
 ساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسينجامعة أنت

 (S. Agالجامعية األولى )للحصول على الدرجة 
 

 :عدادإ
 هداية الجنة

  ١٢٣١٢٤١٠٤١ رقم القيد.

  
 

 جامعة انتساري االسالمية الحكومية 
 االنسانية علومال صول الدين وأكلية  

 شعبة علوم القرآن و التفسير  
 بنجرماسين

هـ0342مـ/8102   



 ب
 

أصلية الكتابة بيان  

 الموقعة لهذا البيان: اأن

 الجّنة: هداية   اإلسم

 1231241041:  رقم القيد

 1442أغسطس  12، (Manunggul: مانونجغول ) مسقط الرأس

 علوم اإلنسانيةال: أصول الدين و   الكلية

 : شعبة علوم القرآن والتفسير المشروع الخاص  الشعبة

"التفسير المدرسي للحاج عمر تحت الموضوع الرسالة العلمية  هذه أبين بيانا حقيقيا أن 

تقليدا من  فيها كتابتي األصلية، وليس البحث من  ه(" اتهج التفسير واتجاها)دراسة عن من بكري

إذا كان البيان في يوم ما بأنّها نسخة أو كتابة أو رسالة كتبها األخر جميعها أو  إالكتابات أخرى، 

   بعضها فهذه الرسالة العلمية والدرجة األكاديمقية التي تنال ألجلها بطلت بنفسها.

 مـ4312 رفبراي 42 بنجرماسين،
 هـ 1204جمادي اآلخرة  13  

 بة البيان،اتك  
 

 هداية الجنة     
 1231241041القيد.  قمر 
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 الموافقة

 التفسير المدرسي للحاج عمر بكري

 ه(اتهج التفسير واتجاها)دراسة عن من

 

:عدادإ  
 هداية الجنة

 03103804٤١ رقم القيد.

 

 تمت الموافقة من المشرفين قد

 ليقدم إلى لجنة المناقشة

 المشرف األول
 
 

 الدكتور ورداني الماجستير
 141032114334141334 رقم التوظيف.

 المشرف الثاني
 
 

 بصري الماجستير
 141331311442301334 رقم التوظيف.

 بمعلوم،

 رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير

 

 الدكتور نور هدايت الماجستير

 141132414333301334رقم التوظيف: 

 مـ4312فبراير  42التاريخ، 



 د
 

 القرار والحكم

التفسير المدرسي للحاج عمر تمت مناقشة هذا البحث العلمي تحت الموضوع: "
لجنة المناقشة والحكم بكلية أصول الدين أمام ه(" اتهج التفسير واتجاها)دراسة عن من بكري

 12في يوم الجمعة، وذلك علوم اإلنسانية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، الو 
  ، وقد تم قبولها شرطا للحصول على الدرجة الجامعية األولى21،2مـ على درجة 4312مارس 

(S. Ag). 

 
 مـ4312مارس  12بنجرماسين، 

 هـ1204جمادي اآلخرة  42             
 لجنة المناقشة

 عضوالاللجنة و رئيس 
 

 الدكتور نور هدايت الماجستير
 141132414333301334 رقم التوطيف.

 عضوالالمناقش األول و 
 

 الدكتور احمد مجاهد الماجستير
 433232133231411412 رقم التوطيف.

 عضوالالمناقش الثاني و 
 

 الدكتور ورداني الماجستير
 141032114334141334 رقم التوطيف.

 عضوالالمناقش الثالث و 
 

 بصري الماجستير
  141331311442301334رقم التوطيف. 

 مراسل المحكمة
 

 الحاج محمد عربي الماجستير
 142232314310301330رقم التوظيف. 

 بمعلوم
 عميد كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية

 
 نور الماجستيرالدكتور عرفان 

 141132124330141330رقم التوطيف.
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 شعار

َفكَُّرْونَ   َواَنْ َزْلَنآ ِإَلْيَك الذ ِْكَر ِلتُ بَ يِ َن ِللنَّاِس َما نُ زِ َل ِاَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َ

 (44)سورة النحل: األية 
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 ص البحثملخ  

)دراسة عن منهج التفسير  للحاج عمر بكريالتفسير المدرسي ، 1231241041هداية الجنة: 
البحث العلمي، شعبة علوم القرآن والتفسير المشروع الخاص، كلية أصول الدين و  ،هاتواتجاه

ول هو الدكتور المشرف األ .بنجرماسين العلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
 والمشرف الثاني هو بصري الماجستير. ورداني الماجستير،

 ، منهج التفسير، اتجاه التفسير.بكريالتفسير المدرسي، الحاج عمر  الكلمة األساسية:
. بالد اإلندونيسي ذات األغلبية اإلسالميةإن البحث عن التفسير يتطور بتطور الزمان. 

مناهجها واتجاهاتها. في  و لغاتهاالعديد من العلماء الذين ألفوا كتب التفسير تنوعت  جدنا هناكو 
التي كانت مكتوبة من قبل علماء واسعة  انتشارا رن العشرين انتشرت كتب التفسيربداية الق

 الكتاب باللغة العربية ، و بعضهم يؤلفةاللغة اإلندونيسيبب التفسير اكت  يؤلف بعضهمفإندونيسيين 
 هو التفسير المدرسي، باللغة العريبة  االتفسير الذي كان مكتوب أحد كتب بين وغير ذالك. فمن

بطريقة التربية المدرسية الحديثة. حتى اآلن هذا التفسير  1403في العصر  الحاج عمر بكرىألفه 
المفسر  هواتجاه التفسير نهجإن م في معهد دار السالم كونتور.مادة الدراسية لل مستخدماال يزال 

التفسير المدرسي، واتجاه  وكتابه لتي استوعبها. كان الحاج عمر بكرىا خلفية العلوم امتؤثره
 التي استوعبها. تفسيره تؤثرها خلفية العلوم

ج ا لخطوات التي سلكها الحما ا األول،الباحثة بتحديد المشكالت كما يلي:  توقام
 الذي المنهج ما ،الثانينية. رتيب محتويات البحث في كل تفسير لآليات القرآفي ت عمر بكرى

عند جاه التفسير المدرسي للحاج عمر بكري تإ ما الثالث،سلكه الحاج عمر بكري عند تفسيره. 
 .تفسيره

إلى مصادر البيانات  تنقسم و .إستخدمته الكاتبة بحثا مكتبياإن هذا البحث العلمي 
. عمر بكريلحاج كتاب التفسير المدرسي ل  البيانات األساسية منو  وية.انقسمين: األساسية و الث

ذات العالقة  و المعاجم و القواميس وغيرهاالتفسير  التفسير ومناهجكتب وية من  البيانات الثانو 
 وكان منهج جمع البيانات منهجا وثائقيا. بهذا البحث.

محتويات البحث ترتيب  السابقة، اكتشفت الباحثة أن ولإلجابة على تحديد المشكالت
في التفسير المدرسي باستعمال النظام القرآني على ما هو موجود في  اآلياتالتحليالت على   في

تقديم اآليات في البحث األول، قبل تفسير اآليات عرض عمر سورة  أوال، المصحف آية بعد آية.



 ز
 

يات شرح عمر المفردات القرآنية م اآلبعد تقدي ثانيا،واحدة أو بعض اآليات التي يريد تفسيرها. 
. وما بعدها ية ما قبلهاذكر مناسبة اآلية بآ ثالثا،يات قطعة فقطعة. ، و فسر اآلالتى اليتأتى فهمها

بعد شرح تفسير اآليات وضع عمر األسئلة بعد تلك  ،خامساباب نزول اآليات. ذكر أس رابعا،
 اآليات المفسرة ليرسخ فهمها في عقول الطلبة.   

هو التفسير  استخدمه الحاج عمر بكري عند تفسير األيات  القرآنية المنهج الذي وأما
ية ما بذكر سبب نزولها و مناسبتها بآ حسب ترتيبها في المصحفية حيث يفسر كل آ التحليلي،

حكمتها  فسر عمر اآليات كلها و بين ن.بيان معاني األلفاظ وإعجاز القرآ ثم وبما بعدها قبلها
 الغرض منهاجميع الناس في كل زمان ومكان. ل دليالباعتباره  و بين وظيفة القرآن الشرعية

ولكن  ،لغويا و اجتماعيا واتجاه تفسيره .القرآن في هذه الحياة تحت توجيهوا من العيش يتمكنل
أن تقول بأن االتجاه التفسير في التفسير المدرسي هو االتجاه اإلجتماعي، الباحثة اكثر احتماال 

، ثم معالجة امراضه ومشكالته سر المشاكل التي حدثت في المجتمعكتابه كثيرا ما يف  في ألن
  على فهم كل األيات لصالح األمة. الب خاصةالمختلفة بهداية القرآن، وهذا يعلم المجتمع والط

يراكمه حتى  التفسير الكبير في حجم صغير و صلخّ أن  وقد استطاع الحاج عمر بكري
ا التفسير مادة يرجو أن يكون هذألن عمر  امدرسيا تفسير يصبح تفسيرا. ويسمى هذا التفسير 

الدراسية في  وكان التفسير المدرسي مستخدما للمادة اإلسالمية بإندونيسيا. في مدارسنا يمللتعل
 معهد كونتور وغيره، ألنه مناسب لدروسهم المدرسية.
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 كلمة الشكر و التقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال 

المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شريك له الرءوف 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد ...

 قد من عليالعزيز الغفار الذي  ىمن خالل هذه السطور سأتناول الشكر للخالق المتعال

 للطالب أن يتركه ألنهكاديمية ال غنى طبعا لذالك تكليف الدراسية األ منونا لتقديم بحث علمي

( في شعبة علوم القرآن والتفسير  S. Agلحصول على الشهادة الجامعية األولى )شرط من شروط ا

 سالمية الحكومية بنجرماسين. وقررتعلوم اإلنسانية بجامعة أنتساري اإلالكلية أصول الدين و 

هج اراسة عن من:"التفسير المدرسي للحاج عمر بكري )دوضوعالباحثة هذا البحث العلمي بم

 ه(."اتالتفسير واتجاه

هذا  تمفي البحث العلمي. ولن ي الصعوبات منكثيرا   أنها ستواجه أن تجعل الباحثة وتعلم

فليس الذين يتعلقون بالبحث مباشرة مداورة.  البحث إال بعون الله تعالى ثم جميع األشخاص

بذكر أسمائهم، غير أني أخص  من له المساعدة إستعراضا أمامها إال أن تقول شكرا جزيال لكل

 :ال الحصربالذكر 
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علوم اإلنسانية بجامعة الالدكتور عرفان نور الماجستير، كعميد كلية أصول الدين و  .1

اإلذن والقرار لقائمة  انيبنجرماسين. الذي قد أعطبأنتساري اإلسالمية الحكومية 

 المناقشة بالرسالة العلمية.

المشرف الثاني، الذين كالمشرف األول، و بصري الماجستير  كالدكتور ورداني الماجستير   .4

المساعدات والعنايات واإلرشادات والتوصيات والتوجيهات  ييد ةللباحث اقد بسط

 واإلقتراحات والمعلومات وغير ذالك ما يؤدي هذا البحث إلى بحر التمام.

ة أصول الدين الدكتور نور هدايت الماجستير، رئيس شعبة علوم القرآن والتفسير بكلي .0

 .بنجرماسينب علوم اإلنسانية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكوميةالو 

ما إال على الله عز وجل الذين سنة، ال جزاء لهينين: حسني و ح  سماحة والدي الحن .2

دعوا لي، ذالك يشق حجب السماء، ليبلغ رب السماء سبحانه وتعالى، منكما بالتوفيق 

لوالدي أن يغفر الله لهما ويرحمهما كما ربياني صغيرا ودعوا والهداية، وأقول وأدعوا الله 

 لي كل يوم وليلة عسى أن يبعثهما الله مقاما محمودا.

لمشروع الخاص بكلية أصول المربي والمربية بمعهد الطالبات لعبد العظيم وفطريان ك .0

 علوم اإلنسانية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.الالدين و 

علوم الأفوت الشكر الجزيل لجميع المحاضرين والمحاضرات بكلية أصول الدين و وال  .2

 اإلنسانية واألخص في المشروع الخاص.

وأختي  والشكر الجزيل ألخي عبد الرحمن البصري، و عبد الحكيم، وعبد الصمد، .1

 و ألفي كمالية وجميع الزمالء واألصدقاءخيرات النساء و رحمانية و حلية أولياء نوفالء 



 ي
 

األخوات الذين قاموا بالمساعدة والتوجيه للباحثة في كتابة هذا البحث العلمي وجميع 

يدة مليانا منهم ديسي حلم فرماتا و نور ازكية و رش واإلخوان في المشروع الخاص العاشر

 جزاهم الله خير الجزاء، و .ال يتسع المقام لذكرهم جميعهم نلذيو هاللية وغير ذالك ا

 آمين. عنا في جنته النعيم.عسى الله أن يجم

فوت الباحثة من النقصان والخطأ في كتابة هذا البحث العلمي، فما أحسن للقارئين وال ت

أن يقترحوا للباحثة بإقتراحات إصالحية. عسى الله أن ينفع هذا البحث العلمي للباحثة وللقارئين 

 .يا رب العالمين عامة، آمين

 

 مـ4312فبراير  42بنجرماسين، 
 هـ 1204جمادي اآلخرة  13  

 

 ،الكاتبة    

 

 هداية الجنة           
 
 
 
 

 
 
 
 



 ك
 

 المحتويات
 ................................................................................. الغالف

 ................ أ....................................................... صفحة الموضوع

 .............ب........................................................ بيان أصلية الكتابة

..................... .......................................................... الموافقة

 ج

 . د......................................................................... القرار والحكم

 ............................ ه..................................................... شعار

 ............................. و........................................... ملخص البحث

 .....................ح............................................. كلمة الشكر والتقدير

.......................................... ................................... المحتويات

 ك

 الباب األول: مقدمة

  1................................................................. خلفية البحث .أ

 ............................................................. تحديد المشكالت  .ب

2  

 2 ................................................................. حدود البحث .ج



 ل
 

. ....................................................... أهداف البحث وأهميته .د

11 

 14. ........................................................... الدراسات السابقة .ه

 10................................................................  منهج البحث .و

 12................................................................  خطة البحث .ز

 مناهجه واتجاهاتهلثاني: بحث نظري عن التفسير الباب ا

 12........................................................  نشأة التفسير وتطوره .أ

 44...............................................................  شروط المفسر .ب

 42..............................................................  مصادر التفسير .ج

 00..............................................................  مناهج التفسير .د

 24............................................................  اتجاهات التفسير .ه

 الباب الثالث: منهج التفسير المدرسي للحاج عمر بكرى

  ....................................................... سيرة الحاج عمر بكرى .أ

00 

 00. .......................................................... مولده وتربيته .1

 00 .......................................................... أنشطة تعليمه .4

 02 .......................................................... دعوتهأنشطة  .0



 م
 

................................. .......... المنظمات والشركات المملوكات .2

02 

العالقات الخارجية ......................................................  .0

01 

 01................................................................  مؤلفاته .2

...............................................  لمحة عن كتاب التفسير المدرسي .ب

02 

....................................  ياتتيب محتويات البحث في تحليالت اآلتر  .ج

20 

 13......................................................  منهج التفسير المدرسي .د

.....................................................  المدرسياتجاهات التفسير  .ه

20 

 

 الباب الرابع: خاتمة

 132...............................................................  الخالصات .أ

  132...............................................................  قتراحاتاإل .ب

 134...........................................................................  المراجع

 الكاتبة ...........................................................................ترجمة 



 ن
 

 


