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وجدنا ىناك العديد . بالد اإلندونيسي ذات األغلبية اإلسالمية. إن البحث عن التفسري يتطور بتطور الزمان
يف بداية القرن العشرين انتشرت كتب . من العلماء الذين ألفوا كتب التفسري تنوعت لغاهتا ومناىجها واجتاىاهتا

التفسري انتشاراواسعة اليت كانت مكتوبة من قبل علماء إندونيسيني فبعضهم يؤلف كتاب التفسري باللغة اإلندونيسية، 
فمن بينأحد كتب التفسري الذي كان مكتوبا باللغة العريبة ىو . و بعضهم يؤلف الكتاب باللغة العربية وغري ذالك

حىت اآلن ىذا التفسري ال . بطريقة الًتبية ادلدرسية احلديثة 1950التفسري ادلدرسي، ألفو احلاج عمر بكرى يف العصر 
إن منهج التفسري واجتاىو ادلفسر تؤثرمها خلفية العلوم اليت .يزال مستخدما للمادة الدراسية يف معهد دار السالم كونتور

 .كان احلاج عمر بكرى وكتابو التفسري ادلدرسي، واجتاه تفسريه تؤثرىا خلفية العلوم اليت استوعبها. استوعبها
 ما اخلطوات اليت سلكها احلاج عمر بكرى يف ترتيب األول،: وقامت الباحثة بتحديد ادلشكالت كما يلي

. ، ما ادلنهج الذي سلكو احلاج عمر بكري عند تفسريهالثاين. حمتويات البحث يف كل تفسري لآليات القرآنية
 .ما إجتاه التفسري ادلدرسي للحاج عمر بكري عند تفسريهالثالث،

األساسية و : إىل قسمنيو تنقسم مصادر البيانات . إن ىذا البحث العلمي إستخدمتو الكاتبة حبثا مكتبيا
و البيانات الثانوية من كتب التفسري . والبيانات األساسية من كتاب التفسري ادلدرسي للحاج عمر بكري. الثانوية

 .وكان منهج مجع البيانات منهجا وثائقيا. ومناىج التفسري و ادلعاجم و القواميس وغريىا ذات العالقة هبذا البحث
حمتويات البحث يف التحليالت على ترتيب ولإلجابة على حتديد ادلشكالت السابقة، اكتشفت الباحثة أن

 تقدمي اآليات  أوال،.اآلياتفي التفسري ادلدرسي باستعمال النظام القرآين على ما ىو موجود يف ادلصحف آية بعد آية
 بعد تقدمي ثانيا،. يف البحث األول، قبل تفسري اآليات عرض عمر سورة واحدة أو بعض اآليات اليت يريد تفسريىا

 ذكر مناسبة اآلية بآية ما ثالثا،. اآليات شرح عمر ادلفردات القرآنية الىت اليتأتى فهمها، و فسر اآليات قطعة فقطعة
بعد شرح تفسري اآليات وضع عمر األسئلة بعد تلك خامسا،. ذكر أسباب نزول اآلياترابعا،. قبلها وما بعدىا

 .   اآليات ادلفسرة لريسخ فهمها يف عقول الطلبة
حيث يفسر وأما ادلنهج الذي استخدمو احلاج عمر بكري عند تفسري األيات  القرآنية ىو التفسري التحليلي،

 بذكر سبب نزوذلا و مناسبتها بآية ما قبلها ومبا بعدىا مث بيان معاين األلفاظ حسب ترتيبها يف ادلصحفكل آية 



فسر عمر اآليات كلها و بني حكمتها الشرعية و بني وظيفة القرآن باعتباره دليالجلميع الناس يف كل .وإعجاز القرآن
واجتاه تفسريه لغويا و اجتماعيا، . القرآنوا من العيش يف ىذه احلياة حتت توجيوالغرض منهاليتمكن. زمان ومكان

 كتابو  يفأن تقول بأن االجتاه التفسري يف التفسري ادلدرسي ىو االجتاه اإلجتماعي، ألنولكن الباحثة اكثر احتماال 
، مث معاجلة امراضو ومشكالتو ادلختلفة هبداية القرآن، وىذا يعلم اجملتمع كثريا ما يفسر ادلشاكل اليت حدثت يف اجملتمع

 .والطالب خاصة على فهم كل األيات لصاحل األمة
ويسمى . وقد استطاع احلاج عمر بكريأن خّلص التفسري الكبري يف حجم صغري و يراكمو حىت يصبح تفسريا

. يرجو أن يكون ىذا التفسري مادة للتعليم يف مدارسنا اإلسالمية بإندونيسياىذا التفسري تفسريا مدرسيا ألن عمر 
 .وكان التفسري ادلدرسي مستخدما للمادة الدراسية يف معهد كونتور وغريه، ألنو مناسب لدروسهم ادلدرسية

 
 


